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ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΟΛΑ  

Το αφεντικό το έψαχνε κάμποσο καιρό για 
προπονητή. Μόλις έπεσε το όνομά του στο τρα-
πέζι δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Το ανέλα-
βε επί προσωπικού και ο επί 9 συναπτά χρόνια 
βοηθός του Ντιέγκο Σιμεόνε, Χερμάν Μπούργος 
ανέλαβε τον Αρη. Το τρίμηνο της συνεργασί-
ας με το club είχε κάμποσες δυνατές μπόρες 
(0-0 με ΠΑΣ εντός έδρας, παίζοντας για 45’ με 
3 στόπερ(!) και 0-1 από τα δεύτερα του Ολυμπι-
ακού), αλλά εν τέλει ηλιοφάνεια! Ας όψεται 
η μυθική ανατροπή με την ΑΕΚ στο τελευταίο 
20λεπτο (σ.σ.: από 0-2 έγινε 3-2) που άνοιξε 
την πόρτα της Ευρώπης και δη του Conference 
League. Achievement που δίνει το δικαίωμα 
στον Χερμάν Μπούργος να «τρέξει» τον Αρη 
και της νέας χρονιάς έχοντας ήδη απολογι-
σμό 8 νικών σε 12 αγώνες. Πάμε στο παρα-
σύνθημα. Στο ραντεβού του boss με τον Αργε-
ντινό προπονητή και στα «θέλω» του… αύριο! 
Εν αρχή ην το σύστημα. Ο Μπούργος φέτος 
πήγε από τον κλασσικό μπούσουλα του 4-3-3, 
όπως στο 0-1 Τούμπα, μέχρι το πολύ ρισκαδό-
ρικο 4-4-2 με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» 
δίχως καθαρό 9άρι (σ.σ.: Καμαρά, τραυματί-
ας). Το αγαπημένο του 3-4-3 ή 3-5-2 δοκι-
μάστηκε με αποτυχία μόλις 45’ απέναντι στον 
ΠΑΣ εντός έδρας (0-0). Η προπονητή του λο-
γική θα βασιστεί κυρίως στο 4-2-3-1 (ή 4-3-
3) και ενίοτε στο 3-4-3. Βάσει αυτών, αξίωσε 
την απόκτηση ενός εν δυνάμει βασικού στό-
περ για να αυξήσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα 
σε Μπράμπετς, Φαμπιάνο και για να του «λύ-
σει» τα χέρια όταν θέλει να παίξει με 3 κε-
ντρικούς αμυντικούς. Δική του επιθυμία και 
έγινε πραγματικότητα ήταν η ανατροπή-ανανέ-
ωση του συμβολαίου του Κουέστα. Δική του ει-
σήγηση είναι η προσθήκη δύο βασικών μπακ 
(σ.σ.: αναπληρωματικοί οι Εμπακατά, Πιρσμάν 
αντίστοιχα). Δύο παίκτες στον άξονα με προ-
φίλ made in Argentina (σ.σ.: αθλητικά σκα-
ριά με εκτόπισμα και spiritνικητή), έναν βα-
σικό winger μαζί με Ματέο Γκαρσία, Ιτούμπε 
και Πάλμα και φυσικά έναν target man για να 
πλαισιώνει τον Καμαρά. Στο μυαλό του ο Μαν-
σίνι είναι σχεδόν φευγάτος!   

Παρασκήνια➠





Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΑΞΙΩΣΕ ΓΙΑ 
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΔΥΟ ΜΠΑΚ, 
ΕΝΑΝ WINGER, ΔΥΟ 
ΚΕΝΤΡΩΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ 
9ΑΡΙ.  

Ο ΑΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΡΕΡ 
ΤΟΝ ΚΑΜΑΡΑ ΜΕ ΜΟΛΙΣ 6 
ΤΕΡΜΑΤΑ!  

«ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ» Νο1            
Το προφίλ του πλέον στην καθημερι-
νότητα του ΠΑΟΚ ξεκάθαρο. Λίγες 
κουβέντες (σ.σ.: κυρίως στον 
Λουτσέσκου), όχι τόσο συχνές 
εμφανίσεις στις προπονήσεις, 
πολύ τηλέφωνο. Το μεταγρα-
φικό του approach επίσης 
πρόδηλο. Upcoming παίκτες 
με μεταπωλητική αξία. Σοάρες 
(23), Κουαλιάτα (22). Ντομινίκ Κο-
τάρσκι (22-φωτό) is coming! Ναι, ο κύ-
ριος (σ.σ.: δανεικός από Αγιαξ σε Γκόριτσα) που θα 
κοστίσει (αν τελικά έρθει) σχεδόν 1,5 μύριο στον 
ΠΑΟΚ για να φορέσει τα γάντια βασικού για τη 
νέα χρονιά. Ο τερματοφύλακας που πρακτικά 
«έφαγε» την ανανέωση του Αλέξανδρου Πα-
σχαλάκη και βάσει πηγών μας δημιούργησε την 
πρώτη μεταγραφική ένταση ανάμεσα στον λε-
γάμενο (σ.σ.: Ζοζέ Μπότο) και τον Σαββίδη junior. 
Μέχρι νεοτέρας, σημειώσατε 1, αλλά οψόμεθα! Το καλοκαί-
ρι μόλις ξεκίνησε…     

ΙΔΟΥ, Η ΕΞΗΓΗΣΗ!          
  

Τάσος Χατζηγιοβάνης! Το πρώτο εν Ελλάδι επίση-
μο θερινό deal. Πάμε στο backstage. Ο κύκλος 
του, μετά από μία σχεδόν 10ετία, είχε κλείσει 
από τον περασμένο Ιανουάριο και όταν είχε «σκά-
σει» πρόταση αποχώρησης που αρνήθηκε ο Πα-
ναθηναϊκός. Φυσικά, ο Γιοβάνοβιτς καλύφθηκε 
και με το παραπάνω από τους Αϊτόρ, Παλάσιος 
κάτι που «ακύρωσε» οιαδήποτε θέληση του «τρι-
φυλλιού» για να καταθέσει στοιχειωδώς πρότα-
ση ανανέωσης στον 25χρονο winger! Η επιλογή 
του market της Τουρκίας δεν έγινε μόνο για οικο-
νομικούς λόγους (σ.σ.: σχεδόν 80%  άνοδος απο-
λαβών), μήτε μόνο γιατί οι Ελληνες έχουν τρο-
μερό ποδοσφαιρικό ρεύμα. Η Ανκαραγκουτσού, 
η οποία είχε 60.000 κόσμο στην φιέστα ανόδου 
στους δρόμους της Αγκυρας, επέστρεψε για μία 
θέση στην Ευρώπη με τον ίδιο να παίρνει την μπα-

γκέτα του μαέστρου.    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΑΞΙΩΣΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 4-3-3 Η 3-4-3 ΤΟΥ ΑΡΗ. ΗΔΗ 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΖΕΝΤΑ 



ΤΕΛΙΚΆ ΆΝΆΝΕΩΣΕ                                  
Έγινε κασκαντέρ. Δεν είχε κανένα θέμα. Μαζί με τον Ηλία 
Κυριακίδη ανέλαβαν το έργο της αγωνιστικής ανάστασης της 
ΑΕΚ. Δεν βγήκε το ανάλογο αποτέλεσμα: 12 ματς/ (μόλις) 3 νίκες! 
Προπονητικά όμως ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος «κέρδισε» σε 
υπεραξία. Σε βαθμό που έκανε δεύτερες σκέψεις για επιστροφή 
στην ΑΕΚ Β’ αν δεν υπήρχε και η ανάλογη, οικονομικά, αύξηση. 
Τελικά βρέθηκε κοινός τόπος και ανανέωσε ως το 2024.    

NEXT DAY…                                       

Μπορεί η Μπόχουμ να εξασφάλισε την παραμονή στην 
κατηγορία, αλλά ο ίδιος μέσα στο 2022 ΔΕΝ έκανε σεφτέ. Πλέον, 
στην αγορά με ένα εξάμηνο ανενεργός. Σε ηλικία 32 ετών! 
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μετά από μία διετία στην Γερμανία 
θα ήθελε να μείνει στην χώρα σε επίπεδο Τσβάιτε Λίγκα! Η 
Ελλάδα δεν φαντάζει priority ως επόμενη μέρα επιλογής, ενώ 
ήδη δέχθηκε call από τον Τιμούρ Κετσπάγια για την Ανόρθωση.  

Ξάνθη! Πολλά ακούγονται, αλλά τόσα λέγονται. Η ουσία 
είναι μία: οι παίκτες μέσα στο 2022 έχουν πληρωθεί 

μόλις δύο μηνιάτικα και οι υποσχέσεις του Μπιλ Πάπα στην 
τελευταία του εμφάνιση στα αποδυτήρια αποδεικνύονται 
φρούδες...  

Σερίφ Τιρασπόλ. Επιμένει ελληνικά! Μετά τους Κολοβό, 
Αθανασιάδη και τον Ευαγγέλου (σ.σ.: by the way θα 

ανανεώσει το συμβόλαιό του) η νταμπλούχος Μολδαβίας έχει 
«λοκάρει» και δύο ακόμη περιπτώσεις από τα μέρη μας: Νο1 
και κεντρώο.   





FOR SALE!                         
Την πρώτη χρονιά όλα κύλησαν πρίμα: 34 ματς (1 ασίστ). Μετά 
ήρθε ο τραυματισμός, το μεταβατικό στάδιο της επιστροφής και 
η εύλογη απουσία σταθερότητας. Σε σημείο που δύο χρόνια 
πριν το φινάλε του συμβολαίου του, ο ΟΦΗ δεν θα έλεγε όχι 
σε πρόταση 200.000 ευρώ για τον Αμπντούλ Ουές. Οι Κρητικοί 
ψάχνουν ήδη για ΒΑΣΙΚΟ δεξιό μπακ. Οπότε…   

ΓΝΩΜΟΝΆΣ ΤΟ RESET!                    
Πέρασε μία διετία στο Αγρίνιο με 66 ματς/15 γκολ! Έφτασε τα 
26. Εδώ και χρόνια δεν είναι πια το τάλαντο των ακαδημιών 
του Ολυμπιακού. Αξίωσε ένα 150άρι για να ανανεώσει 
στον Παναιτωλικό. Φευ. Ο Νίκος Βέργος επιστρέφει στα 
ξένα και δη στην Βόλφσμπεργκερ που βρίσκεται σε στάδιο 
αγωνιστικής αναδόμησης, έχοντας εξασφαλίσει το εισιτήριο 
για το Conference League. Αν κρίνουμε το progress του Φούντα, 
ποδοσφαιρικό ορθόν. Οικονομικά οριακά στο 100άρικο 
(καθαρά) μια και η εφορία «θερίζει» στην Αυστρία.   

ΚΟΟΥΤΣ, ΤΙ ΛΕΣ;          
Τα βάζουμε κάτω. Κώτσιρας, Βασικός. Αλεξανδρόπουλος, 50-50. 
Κουρμπέλης, αναπληρωματικός. Χατζηγιοβάνης, ούτε στην αποστολή 
του τελικού. Διούδης, εδώ και κανένα τρίμηνο σε μόνιμη φαγωμάρα. 
Τι κοινό έχουν οι προαναφερθέντες; Είναι οι 5 (ναι, καλά διαβάσατε) 
διεθνείς του Παναθηναϊκού, oοποίος την τελευταία 5ετία είναι 
ζήτημα να ́ χε μαξ δύο άτομα εκπροσώπηση. Οι παίκτες που λόγω 
της κλήσης τους έγιναν αντικείμενο διαρροής παραπόνων από 
τον ΠΑΟΚ. Τα παιδιά που μόλις βρέθηκαν στη σύναξη στον Αγιο 
Κοσμά έγιναν αντικείμενο συζήτησης από τους έτερους διεθνείς 
για τον «δεύτερο ρόλο» που έχουν στο «τριφύλλι». Και άντε ο 
Χατζηγιοβάνης αποχώρησε, ο Κώτσιρας παίζει (σ.σ.: μέχρι να έρθει 
ο δεξιός μπακ), οι άλλοι 3;  Ο Γιοβάνοβιτς τα «σπάει» φέτος. Εντός 
και εκτός γηπέδου…   

REWARD…             
Πέτρος Μπαγκαλιάνης! Κανείς ακόμη δεν γνωρίζει τον 
λόγο που κατηφόρισε στον Πειραιά και δη στον Ολυμπιακό 
Β’ ενώ μετρούσε διψήφιο αριθμό αγώνων με τον Αρη. 
Πάει, έγινε. Από την αφάνεια της (τότε) επιλογής πέρασε 
πλέον στην καθημερινότητα του Πέδρο Μαρτίνς. Με το σπαθί 
του. Τον τσαμπουκά του εξασφάλισε μία θέση στην θερινή 
προετοιμασία, «τρώγοντας» στο priority τον Μπα! Συνάμα, 
το club δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια μια και θα 
προχωρήσει άμεσα σε αναπροσαρμογή (σ.σ.: παίρνει κανένα 
45άρι)-ανανέωση (μέχρι το 2023) της συνεργασίας τους. Και 
εις ανώτερα…  
  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΟΙΟΣ ΠΆΙΚΤΗΣ ΆΠΟ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΧΕΙ 
«ΓΥΆΛΙΣΕΙ» ΣΤΟΝ ΠΟΓΕΤ; quizTime
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

O Τζορτζ 
Μπάλντοκ έγινε κι επίση-

μα Έλληνας, αμέσως μάλιστα κλήθη-
κε στην Εθνική μας ομάδα από τον Γκουστά-

βο Πογέτ. Θα έρθει λίαν συντόμως και για μόνιμη 
εγκατάσταση στα μέρη μας; Ως ενδεχόμενο ολοέ-
να κερδίζει σε πιθανότητες. Ο 29χρονος μπακ βρί-

σκεται εδώ και καιρό στη λίστα του Ολυμπιακού 
και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί επίσημη 

πρόταση στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την 
απόκτησή του.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Με το που 
επέστρεψε στη δράση, άλ-

λαξε τα πάντα. Η άμυνα του Παναθηνα-
ϊκού έγινε συνώνυμο του μπετόν κι αυτή ήταν 

η βάση εκτόξευσης προς την επιστροφή στα τρό-
παια και στην Ευρώπη. Ο Φραν Βέλεθ κέρδισε με 

το σπαθί του το δικαίωμα να χαρακτηρίζεται «κομβι-
κός». Κι είναι απολύτως λογικό, αναγνώριση επί-

σης της αξίας και της προσφοράς του, πως 
άρχισαν συζητήσεις για να υπογράψει 

νέο συμβόλαιο.

4e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΑΡΗΣ

To Sportime είχε προα-
ναγγείλει την παραμονή του Χου-

λιάν Κουέστα στον Άρη, η οποία πήρε 
χθες και επίσημη μορφή. Ως το 2024 θα συ-

νεχίσει στο «Βικελίδης» ο Ισπανός κίπερ. Στο 
μεταξύ, μπήκε και τυπικά τελεία στο θέμα της 
αδειοδότησης, όπως επίσης είχε αποκαλύψει 
το Sportime. Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ και η 

επιτροπή Αδειοδοτήσεων αναφέρουν ότι 
το όποιο ζήτημα υπήρξε, έχει ξεκα-

θαριστεί.

ΑΕΚ

Δραστικές απο-
φάσεις στην ΑΕΚ, με πρώτο 

ηχηρό θύμα τον Γιάννη Παπαδημητρίου, 
ο οποίος παύτηκε από τη θέση του εκτελεστι-

κού διευθυντή. Αναμένεται σύντομα και η μετακί-
νηση του Παναγιώτη Κονέ σε λιγότερο σημαντικό πό-
στο (φαβορί για νέος αθλητικός διευθυντής είναι ο 
Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς). O Ηλίας Κυριακίδης ανέλα-
βε επικεφαλής των ακαδημιών, ενώ αγωνιστικά, 

ο Πέτρος Μάνταλος, με παρέμβαση του Δη-
μήτρη Μελισσανίδη, συνεχίζει στην 

Ένωση.

ΠΑΟΚ

Αποχω-
ρεί από τον ΠΑΟΚ μετά από 

6 χρόνια ο Φερνάντο Βαρέλα και ευ-
χαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκε– πε-
ρασμένα ξεχασμένα όσα έγιναν το τελευταίο 

εξάμηνο με τον παραγκωνισμό του επειδή ο γιος 
του άφησε τις Ακαδημίες του Δικεφάλου για την 
Μπενφίκα. Αρκετά πιθανό να πάρει το δρόμο της 
φυγής και ο Χοσέ Κρέσπο, που προκάλεσε αί-

σθηση δηλώντας πως φέτος ο ΠΑΟΚ 
στερήθηκε «ποιότητας και πο-

σότητας». 



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Θα γίνει ο Κώστας Τσιμί-
κας ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαι-

ριστής που θα κατακτήσει ευρωπαϊκό τρό-
παιο σε διασυλλογικό επίπεδο; Αφού χάρισε 
στη Λίβερπουλ το FA Cup ευστοχώντας στο τε-
λευταίο πέναλτι της «ρωσικής ρουλέτας», ο 
Greek Scouser έχει, απόψε (22:00, MEGA/
COSMOTESPORT 1), την υπέρτατη πρόκληση. 

Φορώντας μάλιστα ειδικά σχεδιασμέ-
ναa για την περίσταση, γαλανό-

λευκα παπούτσια. 

Ρεάλ Μαδρίτης Vs Λίβερ-
πουλ για το πρώτο τη τάξει ευρω-

παϊκό τρόπαιο επί παριζιάνικου εδάφους; 
Υπάρχει το ίδιο ακριβώς προηγούμενο. Μέρα 

προς μέρα σχεδόν, πριν από 41 χρόνια. Ήταν 27 
Μαΐου 1981 όταν οι «ρεντς» νικούσαν 1-0 τους 

«μερένγκες» με γκολ του Άλαν Κένεντι και κατα-
κτούσαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Στο «Παρκ 

ντε Πρενς» πάντως, όχι στο «Σταντ ντε 
Φρανς», που θα γίνει σήμερα ο τελι-

κός. 

«Θα σηκωθώ να λύσω 
σταυρόλεξο το πρωί!». Τελικός 

Champions League ή μια… τυχαία Δευτέ-
ρα, το ίδιο και το αυτό για τον Γιούργκεν Κλοπ! 

Ο Γερμανός τεχνικός δεν αλλάζει τη ρουτίνα του 
έτσι… εύκολα! Πάντως δεν έκρυψε την ενόχλη-
σή του για τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας Μα-

νέ-Μπάγερν Μονάχου (με 30 εκατ. ευρώ κό-
στος μεταγραφής), κυρίως λόγω timing 

φανταζόμαστε, αφού το θέμα είναι 
υπαρκτό και προχωρημένο.

Champions League θα είναι για τον Κάρ-
λο Αντσελότι, αν σήμερα η «Βασίλισσα» κά-

νει δικό της, για 14η φορά, το Κύπελλο. Ο «Καρ-
λέτο» θα γίνει έτσι ο πολυνίκης προπονητής του 

θεσμού (τώρα είναι στα ίσα με Ζινεντίν Ζιντάν 
και Μπομπ Πέισλι). Ο Ιταλός είναι επίσης ο 

πρώτος που (θα) κοουτσάρει σε 5 τε-
λικούς Champions League. 
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ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1 2,00
Δύο από τα μεγαθήρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συγκρούονται 

στο Παρίσι. Έπαθλο είναι φυσικά το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions 
League και αμφότερες θα τα δώσουν όλα για να το κατακτήσουν.

Εμείς θα πάμε με την Λίβερπουλ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΚΑΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 31’ 1,83

Κλοπ και Αντσελότι δύσκολα θα ρισκάρουν από νωρίς καθώς ξέρουν 
καλά ότι σε αυτά τα ματς τα λάθη δεν επιτρέπονται. Αναμένουμε οι δύο 

ομάδες να μπούνε προσεκτικά στο παιχνίδι δίνοντας έμφαση στην 
άμυνα.

Δεν θα πάει το ματς από νωρίς στη δύναμη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 19:15
ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ

OVER 2,5 1,80
Πέφτει η αυλαία στη Σεγκούντα με το ενδιαφέρον να στρέφεται 

φυσικά στη μάχη της ανόδου. Υποβιβάστηκε η Αμορεμπιέτα και θα 
επιδιώξει να αποχαιρετήσει το κοινό της με μία καλή εμφάνιση.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 19:15
ΛΟΥΓΚΟ-ΜΑΛΑΓΑ

OVER 2,5 2,10
Αμφότερες εξασφάλισαν και μαθηματικά τη παραμονή στην 

Κατηγορία. Χωρίς άγχος θα παίξουν σήμερα με στόχο να προσφέρουν 
γκολ αλλά και θέαμα. Ανοιχτό ματς με πολλές φάσεις εκατέρωθεν στο 

Λούγκο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
 Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.

ΔΑΝΙΑ 1η 15:30
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΜΠΡΟΚΟΥΣ

OVER 2,5 1,70
Πέφτει η αυλαία στην Δανία με τα πάντα να έχουν κριθεί αδιάφορη 

αναμέτρηση ανάμεσα σε Έσμπιεργκ και Μπρόκους. Αμφότερες 
έχουν υποβιβαστεί και θα παίξουν μόνο για το γόητρο, ανοιχτό ματς 

αναμένουμε με γκολ και πολλά κόρνερ.

Τα γκολ έχουν αξία θα τα τιμήσουμε δεόντως.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΔΑΝΙΑ 1η 15:30
ΚΟΓΚΕ-ΧΟΜΠΡΟ
OVER 2,75 1,82

Αδιάφορη αναμέτρηση καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την 
παραμονή. Οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να προσφέρουν γκολ αλλά 

και θέαμα. Αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι.

Η επιλογή μας θα πάει ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣΣ’ ένα δικό της παιδί, που γνωρίζει πολύ 
καλά την ομάδα, τα μυστικά του ποδο-
σφαίρου, αλλά και το ποδόσφαιρο της 
Αθήνας, η διοίκηση της Κηπούπολης 
έδωσε τα κλειδιά των αποδυτηρίων. Κι 
αυτός είναι ο Τάκης Τριανταφύλλου. Ένα 
πραγματικός προπονητικός μαχητής, 
που ξέρει να δίνει αλλά και να παίρνει 
από τους παίκτες του, τα πάντα. Εκεί-
νο που μένει είναι μια ακόμη απόδει-
ξη, μέσα σε πολλές άλλες που έχει δώ-
σει, να δώσει και στην Περιστεριώτικη 

ομάδα, που όπως όλα δείχνουν αλλά-
ζει σελίδα. Σχετική είναι και η ανακοίνω-
ση του συλλόγου που αναφέρει τα εξής: 
«Το ΔΣ. της κηπούπολης βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συ-
νεργασία της με τον προπονητή Τάκη 
Τριανταφύλλου για την καινούργια σε-
ζόν. Πιστεύουμε ότι κάναμε την καλύτερη 
επιλογή και Από άποψη τεχνογνωσίας 
και από εργατικότητα και από θέμα χα-
ρακτήρα. Επίσης υπάρχει το ταυτισμός 
στο σχεδιασμό και τους στόχους που 
έχουμε θέσει σαν ομάδα και πιστεύου-
με ότι θα επιτευχθούν. Καλωσορίζουμε 
τον Τάκη Τριανταφύλλου και του υπο-
σχόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα του στο 
έργο του χωρίς την παραμικρή παρέμ-
βαση. Καλή σεζόν σε όλο το σωματείο 
της Κηπουπολάρας μας».

ΠΛΑΤΩΝ
Κι όμως ήταν από τους παίκτες, που πε-
ρισσότερο όσο ποτέ, έβαλε πλάτη και 
έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ώστε η 
ομάδα του να επιστρέψει εκεί που ανή-
κει, εκεί που επιβάλλει η ιστορία αλλά 
και τα θέλω των ανθρώπων που υπο-
στηρίζουν διοικητικά το σύλλογο. Και η 
αναφορά γίνεται για τον Ανδρέα Φελεμέ-
γκα. Από τους πιστούς στρατιώτες του 
Πλάτωνα. Ήθελε όσο κανείς την άνοδο 
αυτή, πρωτίστως για να δικαιωθούν οι 
κόποι όλων, αλλά κυρίως των ίδιων που 
είναι αλήθεια πως το πάλεψαν μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Και ο Πλάτωνας, όπως 
γνωρίζουν όλοι είναι μια ομάδα, που δι-
έπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά, όπως το ζεστό και καλό οικογενεια-
κό κλίμα. Εν τέλει η άνοδος χάθηκε στις 
λεπτομέρειες, αν και για ένα διάστημα 
είχε το πάνω χέρι. Ο άσος του Πλάτωνα, 
μίλησε γι αυτή την προοπτική, λέγοντας 
τα εξής: «Η ομάδα έκανε μεγάλη προ-
σπάθεια φέτος να διεκδικήσει μια θέση 
που θα οδηγούσε στην άνοδο. Τερμα-
τίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια 
και στα πρώτα 3 παιχνίδια παραμείνα-
με πρώτοι. Στα τελευταία παιχνίδια δεν 
δείξαμε την απαραίτητη συγκέντρωση 
και προσήλωση στον στόχο και έτσι χά-
θηκε μια ευκαιρία!). Τώρα όσον αφορά 
τη συνέχεια τίποτε δεν έχει ξεκαθαρι-
στεί και όλα θα εξαρτηθούν από τα δε-
δομένα που θα έχει στα χέρια του ο κα-
λός αυτός παίκτης.

ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
ΗΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ

Αυτοί που δίνουν 
είναι ελάχιστοι!

Κάποιοι άνθρωποι 
που έχουν μάθει να 
δίνουν, θα δίνουν 
για πάντα, χωρίς 
να προσποιούνται 
και χωρίς να το κά-
νουν για να δείξουν. 
Απλά έτσι έχουν μά-
θει… Κι αυτή είναι 
η ζωή. Αυτό το ανα-
φέρω και το αφιε-
ρώνω σε έναν φίλο, 
που πραγματικά 
από τότε που τον 
γνώρισα, μπορώ 
να τον εμπιστεύο-
μαι και φυσικά του 
έχω αποδείξει ότι 
με εμπιστεύεται. Ξέ-
ρει αυτός για ποιον 
μιλάω… * ‘Όποιος 
δεν έχει γνωρίσει 
από κοντά τον Πα-
πασπύρου και δε 
ν έχει συνεργα-
στεί μαζί του, δεν 
τον ξέρει. Επιμέ-
νω δεν τον ξέρει… 
Διότι ακούγονται 
στην πιάτσα κάποια 
πράγματα, που σί-
γουρα δεν ανταπο-
κρίνονται, τι να κά-
νουμε τώρα. Είναι 
σαν να πούμε το 
μαύρο – άσπρο ή το 
άσπρο μαύρο. Δεν 
γίνεται αυτό. Αλλά 
και όποιοι συνερ-
γάστηκαν μαζί του, 
κατάλαβαν πως το 
άτομο, μακράν είναι 
ο καλύτερος στο εί-
δος του. Αρκεί όμως 
αυτός που θα «παί-
ξει» μπάλα μαζί του, 
να τον αφήσει να 
παίξει, διαφορετι-
κά τα πράγματα πε-
ριπλέκονται… Και 
το κλείνω, με το πιο 
πρόσφατο παρά-
δειγμα με τον Αλα-
φούζο, δεν υπάρχει. 
Μόλις ανέλαβε την 
ομάδα του ζήτησε 
δυο παίκτες, που ο 
ίδιος είχε έτοιμους. 
Αν τους έπαιρνε σή-
μερα θα μιλάγαμε 
για άλλα πράγμα-
τα για το Χαλάνδρι! 
Παρ’ όλα αυτά, την 
έφτασε την ομάδα, 
μια ανάσα πριν τα 
μπαράζ της ανόδου 
στη Γ’Εθνική. 

 

Με νίκη 3-2 επί του πρωτα-
θλητή Αττικού ολοκλήρωσε 
η Χρυσούπολη τον μίνι μα-
ραθώνιο των μπαράζ ανό-
δου, στον ιδιαίτερα συναρ-
παστικό τέταρτο όμιλο της 
Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣ, ωστό-
σο, όπως αποδείχθηκε δεν 
αρκούσε μόνο η νίκη της 
ομάδας των δυτικών συ-
νοικιών, αφού την ίδια ώρα 
ο Τριφυλλιακός με την νίκη 
του επί της Α.Ε. Ιλίου ήταν 
αυτός που πανηγύρισε την 
άνοδο, καθώς υπερτερού-
σε στην μεταξύ τους τελική 
ισοβαθμία. Αυτό που κρα-
τούν στην Χρυσούπολη εί-
ναι η γενικότερη προσπά-
θεια και οι καλές εμφανίσεις 
Με τον τεχνικό Δημήτρη Φι-
λίππου να επιβραβεύει τους 
παίκτες του για τη συνολι-
κή τους εικόνα λέγοντας τα 
εξής: «Γνωρίζαμε εκ των 
προτέρων ότι η κατάσταση 
μετά τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων αγωνιστι-
κών δεν ήταν σα δικά μας χέ-
ρια. Οφείλω να ευχαριστή-
σω τους παίκτες μου και να 
τους συγχαρώ για το πάθος 
και τη διάθεση που έδειξαν 
σε όλο αυτό το διάστημα 
που ήμασταν μαζί προς το 
τέλος της φετινής περιόδου. 
Το πάλεψαν μέχρι το τέλος 
και μπράβο τους. Από εκεί 
και έπειτα οφείλω να συγχα-
ρώ τις δύο ομάδες που πέ-
τυχαν τον στόχο της ανόδου, 
τον Αττικό και τον Τριφυλλι-
ακό, οι οποίοι στα κρίσιμα 
σημεία της σεζόν φάνηκαν 
πιο ψύχραιμοι και αποτελε-
σματικοί. Έτσι είναι ο αθλη-
τισμός και πλέον θα πρέ-
πει να προετοιμάσουμε την 
επόμενη ημέρα».

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
Φιλίππου: «Το 
πάλεψαν οι παίκτες 
μου μέχρι το τέλος»  

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Συνεχίζει με Βαγγέλη 
Γιαννόπουλο στο τιμόνι 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα στην Θύελλα Αγίου Δημητρίου ανα-
φορικά με το ιδιαίτερα σημαντικό κι ευαί-
σθητο «κομμάτι» της τεχνικής ηγεσίας. Τα 
άτομα που απαρτίζουν τον διοικητικό κορ-
μό του σωματείου των νοτίων προαστί-
ων έπειτα από συντονισμένες ενέργειες 
κι επαφές που είχαν με τον Βαγγέλη Γιαν-
νόπουλο, έκριναν σωστό να επεκτείνουν 
την συνεργασία τους και την επόμενη σε-
ζόν. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την έκβαση 
διαδραμάτισε το γεγονός ότι αμφότερες 
οι πλευρές έχουν μείνει απόλυτα ευχαρι-
στημένες από την αγαστή συνεργασία 
που είχαν κατά τη διάρκεια της περασμέ-
νης σεζόν. Όπως φυσικά και από το γεγο-
νός ότι στις συζητήσεις, που προηγήθη-
καν, υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων 
σε ό,τι αφορά την γενικότερη φιλοσοφία 
που θα διέπει τον σύλλογο την ερχόμενη 
απαιτητική αγωνιστική περίοδο Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι στο πλευρό του Βαγγέλη 
Γιαννόπουλου θα είναι και πάλι ο Πιέρρος 
Θωμάκος από το νευραλγικό πόστο του 
γυμναστή της ομάδας.

This is AthensΟ Τάκης Τριανταφύλλου



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 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ…

Αυτό που δεν μπόρεσε να χαρεί ο Άκης Ζήκος το 2004, με τη Μονακό να ηττάται 
3-0 από την Πόρτο. Αυτό που δεν μπόρεσαν να αγγίξουν οι ποδοσφαιριστές 
του Παναθηναϊκού στο «Γουέμπλεϊ» το 1971, ο Άγιαξ παραήταν γκράντε ως 

εμπόδιο. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει, απόψε, ραντεβού και με την ελληνική ιστορία. 
Στοχεύει και φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος «δικός» μας ποδοσφαιριστής που 
κατακτάει το σημαντικότερο τρόπαιο σε ποδοσφαιρικό διασυλλογικό επίπεδο. 

Βασικά, ο πρώτος που κατακτά οποιοδήποτε ευρωπαϊκό, αφού ούτε στις 
άλλες διοργανώσεις της UEFA είδαμε ποτέ «χαΐρι» - το παραμύθι του 2004 
ήταν σε επίπεδο Εθνικών. Ο Αλέξανδρος Τζόλης το 2009 στο Κύπελλο UEFA 

(η Βέρντερ Βρέμης έχασε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ) και στο Europa League, οι 
Κώστας Μήτρογλου το 2018 (η Μαρσέιγ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ατλέτικο 
Μαδρίτης) και Σωκράτης Παπασταθόπουλος (η Τσέλσι αποδείχτηκε πιο δυνατή 
από την Άρσεναλ). Όλοι τους προσπάθησαν, πίστεψαν. Όλοι τους, δυστυχώς 

όμως, δεν τα κατάφεραν.  
Μας αρέσει να λέμε και να αισθανόμαστε περήφανοι αν ένας Έλληνας αθλητής 
πετυχαίνει κάτι σημαντικό, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. Περισσότερο όμως, 

θαρρούμε, το σωστό είναι να νιώθουμε χαρά. Η περηφάνια είναι βαριά λέξη και 
μάλλον άτοπη. Δηλαδή αν χάσει σήμερα η Λίβερπουλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα 

πρέπει να νιώσουμε ντροπή; Όχι δα. Εννοείται. 
Στην ουσία, θα ήταν εξαιρετικό αν ο «Τσίμι» φτάσει σήμερα στο θρίαμβο 

για έναν κυρίως λόγο: Για το παράδειγμα που κομίζει ως άνθρωπος και ως 
επαγγελματίας. Το ταλέντο με τη θέληση είναι συνδυασμός που δεν χάνει ποτέ. 

Ένα παιδί που έφυγε για «ταπεινές» ομάδες της Δανίας και της Ολλανδίας. 
Ένα παιδί που ανάγκασε – με την καλή έννοια- τον Πέδρο Μαρτίνς να τον κάνει 
αναντικατάστατο στον Ολυμπιακό από εκεί που θα ήταν «ακόμα ένας δανεικός 
που επέστρεψε». Ένα παιδί που έφτασε ως ένα από τα τοπ κλαμπ του πλανήτη 

και αξιοποιεί κάθε στιγμή. Υπάρχει καλύτερο (για) πρότυπο;

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ!


