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ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ 
ΛΥΤΕΣ… 

Αν τελικά ο Κοτάρσκι αποτελέσει το Νο1 
του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν (ας κρατή-
σουμε ένα μικρό καλάθι), έχει εξελιχθεί 
σε γρίφο για δυνατούς λύτες ποιος θα εί-
ναι ο παρτενέρ του στη θέση. 
Το συμβόλαιο του Ζίφκο Ζίβκοβιτς έληξε 
και όλα είναι ανοιχτά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει 
ο 33χρονος Σέρβος πορτιέρε στο ρόστερ. Ο 
Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως ο Ζίβκοβιτς 
κάνει μια χαρά τη δουλειά που απαιτείται. 
Δεν γκρινιάζει δηλαδή για το γεγονός πως 
δεν έχει μεγάλη συμμετοχή ενώ αποτελεί 
και στα αποδυτήρια έναν ποδοσφαιριστή που 
εμπνέει τους συμπαίκτες του. 
Επαφές έχουν γίνει αλλά προς το παρόν δεν 
έχουν καταλήξει κάπου. 
Και αυτό γιατί υπάρχουν φωνές εντός του 
κλαμπ, που θεωρούν πως θα ήταν καλό να 
αποκτηθεί κάποιος πορτιέρε που θα είναι 
πιο active. Κάποιος δηλαδή που είχε γρά-
ψει συμμετοχές εκεί που ήταν και η προ-
σθήκη του θα είναι upgrade για την ομάδα 
όσον αφορά τη θέση. 
Και φυσικά θα πρόκειται για Νο1 που εν δυ-
νάμει θα μπορεί να αγωνιστεί ακόμα και βα-
σικός. 
Όλα είναι ανοικτά όσον αφορά το συγκεκρι-
μένο ζήτημα και τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα 
πως ο Ζίβκοβιτς θα μείνει ή θα φύγει. 
Γιατί κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει 
πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί μαζί με 
τον Ζοσέ Μπότο τους δύο ενεργούς πόλους 
για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις 
στο ρόστερ. 
Μπορεί ο Πορτογάλος Sports Director προς 
το παρόν να φαίνεται ότι φέρνει στη Θεσ-
σαλονίκη παίκτες της δικής του επιλογής, 
αλλά η άποψη του Λουτσέσκου έχει τερά-
στια βαρύτητα. 
Όπως και να έχει, μετά και την αποχώρη-
ση του Πασχαλάκη που ήταν ο αδιαμφισβή-
τητος Νο1 του ΠΑΟΚ, η κατάσταση στους τερ-
ματοφύλακες για το «Δικέφαλο του Βορρά» 
είναι απόλυτα ενεργή όσον αφορά το μετα-

γραφικό μάρκετ.  

Παρασκήνια➠





Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΣΕ 
4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, 2 ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, 2 ΣΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ!

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΗΤΑΝ Ο 
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΝΟ1 ΤΟΥ 
ΠΑΟΚ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2021-22 ΜΕ 
54 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΟΥ 

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…            
Κάπου η κατάσταση με το συγκεκριμέ-
νο project έχει κουράσει. Ναι, έχου-
με ακούσει πολλές φορές πόσο 
πολύ πιστεύει σε αυτόν ο Πέδρο 
Μαρτίνς. Ναι, από εδώ γράψαμε 
πως την επόμενη χρονιά θα εί-
ναι ξεκάθαρο το Νο2 πίσω από τον 
Βάτσλικ, που αναμένεται να είναι 
ασφαλώς και τη νέα σεζόν. Ναι, η 
φυγή Κρίστινσον τον δυναμώνει ακόμα 
περισσότερο. Αλλά… Τα βάζουμε κάτω και 
κάτι δεν κολλάει. Σεζόν 2019-’20: 3 ματς με Άν-
δρες (plus 21 με Κ19)! Νορμάλ. Σεζόν 2020-’21: 6 ματς 
με πρώτη ομάδα (συν 1 με Κ19 μια και λόγω κο-
ρονοϊού δεν υπήρχε δράση). Κοινώς, ούτε που 
ξεσκούριασε. Σεζόν 2021-’22:  8 παιχνίδια με 
Ολυμπιακό (και άλλα 16 με την Β’ ομάδα). Αυ-
τός είναι ο απολογισμός της τελευταίας 3ετίας 
για το project Τζολάκη. Μόλις 17 αγώνες κάτω 
από τα δοκάρια. Τα διπλάσια έκανε μόνο φέτος 
ο Ερσίν Ντεστάνογλου (’01, παρακαλώ) της Μπεσι-
κτάς και σχεδόν τα τριπλάσια ο Ντιόγκο Κόστα (99άρης) στην 
Πόρτο, για παράδειγμα  Κάτι λείπει…

ΑΔΙΕΞΟΔΟ! ΞΑΝΑ…        
  

Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν βασικός στην ΑΕΚ και 
εν δυνάμει στην Εθνική Ελλάδας. Παρότι, το πράγ-
μα φαινόταν πως δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο 
τρόπο. Από τη στιγμή που άλλαξε η σεζόν και 
ήρθε ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, το club τον έκανε 
από Δήμαρχο κλητήρα. Χωρίς προφανή λόγο, ή 
μάλλον (για να το γράψουμε πιο σωστά), για να 
έρθει ένα upgrade. Αυτό δεν είναι ήρθε ποτέ. Ο 
Μιχάλης Μπακάκης δεν είδε να αλλάζει κάτι στο 
status του, όμως παρέμεινε απτόητος. Δεν βρή-
κε το ανάλογο πακέτο οικονομικά και ποδοσφαι-
ρικά και ξέμεινε στην… ΑΕΚ Β’ με ένα συμβό-
λαιο 280 χιλιάρικα!  Το πήρε εγωιστικά. Όπως 
και φέτος μια και δεν έχει αλλάξει το σκεπτι-
κό του: «Ή 300 ή δεν πάω πουθενά…», η ατάκα 
του σε τρίτους. Ο κίνδυνος να χαθεί μία ακόμη 
χρονιά ελλοχεύει. Με δύο σεζόν στα αζήτητα, η 
επάνοδος θα είναι σχεδόν ανέφικτη. Και είναι 

ήδη 31 ετών…

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ 
ΓΡΙΦΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο Νο2 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ  
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ 



ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ                                   
Στην τριετία του στην Τρίπολη δεν εντυπωσίασε. Παρόλα αυτά ο 
agent του Κρεσπί δέχτηκε ήδη τα πρώτα τηλέφωνα από άλλες 
ομάδες της Super League 1. Με αυτά που ζήτησε, όμως, ξεχάστε το! 
Μάιο έχουμε ακόμα, βέβαια, λογικό κάποιοι να λένε για 200άρια. 
Αλλά τέτοια συμβόλαια δεν παίζουν. Όσο για τις εξελίξεις, έχει 
ακόμα αρκετό χρόνο το μάρκετ για να φανεί αν και εφόσον θα 
μείνει Ελλάδα. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ                                     

Στο Σπλιτ, τη γενέτειρά του, λατρεύεται από τον κόσμο! 
«Βασιλιάς» στην πόλη του ο Μάρκο Λιβάια. Παραλίγο να πάρει 
το πρωτάθλημα στην Κροατία. Οδήγησε την Χάιντουκ όμως 
στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Δεν βιάζεται να επανέλθει 
στο υψηλότερο επίπεδο. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ θα 
εξαργυρώσει πρώτα τις καλές εμφανίσεις του με τη συμμετοχή 
του στο Μουντιάλ και στη συνέχεια με μεταγραφή.

Ο Πογέτ δεν χρονοτρίβησε και κάλεσε άμεσα τον 
Μπάλντοκ στην Εθνική ομάδα. Το ζήτημα είναι πότε θα 

δούμε στην πρώτη ομάδα τον Λύρατζη που έκανε εντυπωσιακή 
σεζόν και ακόμα είναι στις Ελπίδες. 

Πως μπορεί να αλλάξει η μοίρα του Κούτρη στον Ολυμπιακό; 
Μόνο αν αποχωρήσει ο Ρέαμπτσιουκ. Δύσκολο αυτή τη 

στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να παίξει το δίδυμο 
«μεταγραφή + Κούτρης».





ΔΥΟ ΕΞΤΡΕΜ                       
Άσχετα με το τι θα γίνει με τους παίκτες που είναι ήδη 
στο ρόστερ αλλά και το ζήτημα με τους τερματοφύλακες, 
ο Μπότο έχει δώσει μήνυμα στους agents που μιλάει. Ο 
ΠΑΟΚ καίγεται για την απόκτηση όχι ενός αλλά δύο εξτρέμ 
και μάλιστα με χαρακτηριστικά πως θα είναι καλοί στο 1 
vs 1 και στις ασίστ. 

ΑΣΟΣ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ                  
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ράντοσλαβ Κουχάρσκι 
σε μια κίνηση-έκπληξη, μια και πρόκειται για στέλεχος 
που δεν είχε σχέση στο παρελθόν με το κλαμπ. Αυτό που 
σίγουρα όλοι έχουν στο μυαλό τους είναι πως η προσθήκη 
του Πολωνού τεχνικού διευθυντή θα αποτελέσει ένα συν 
και για την περίπτωση του Κριχόβιακ. Όχι βέβαια πως είναι 
σίγουρο ότι θα μείνει αλλά αν μη τι άλλο μια συζήτηση μεταξύ 
συμπατριωτών είναι πολύ καλύτερη από το να γινόταν ανάμεσα 
σε δύο πλευρές που δεν γνωρίζονται. 

ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ           
Η σεζόν ολοκληρώθηκε ιδανικά. Για την ακρίβεια ξεπέρασε 
κάθε φαντασία. Με τον Ιωνικό πρωταθλητή στα πλέι άουτ και 
τον Αΐας Αοσμαν να κάνει το κομμάτι του: 34 ματς/8 γκολ/11 
ασίστ και μπόλικη… μαγεία εντός αγωνιστικού χώρου. Ο ορισμός 
της μεταγραφής «value for money».  Οι ψίθυροι γύρω από την 
επόμενη μέρα του πολλοί και διάφοροι. Η κατάσταση είχε φτάσει 
σε ένα σημείο που η ομάδα της Νίκαιας δεν μπορούσε να περιμένει 
άλλο. Εκεί φούντωσαν τα σενάρια ακόμα περισσότερο. Κι όμως. Η 
ανατροπή έγινε. Τη ίδια στιγμή που ο 27χρονος από την Συρία κάνει 
τις διακοπές του στην Γερμανία με την οικογένειά του. Με όσα 
μαθαίνω όμως, αυτό δεν τον εμπόδισε να κλείσει το θέμα. Διότι, 
έχει δώσει τα χέρια με το αφεντικό του Ιωνικού για ανανέωση 
για δύο χρόνια ακόμα συμβολαίου με 150 χιλιάρικα ετησίως. Τα 
περισσότερα από κάθε άλλον πλέον στα αποδυτήρια. Απομένει η 
ευχή του πατέρα του…

ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ            
Ο Όγκνιεν Βράνιες πρέπει να έχει χάσει όλα τα 
κανονάκια που είχε στην ΑΕΚ και η επιστροφή του θα 
σημάνει μάλλον εκ νέου αποχώρηση. Η κατάσταση 
όμως δεν είναι εύκολη. Ο Βόσνιος έχει δείξει και στην 
Άντερλεχτ πως είναι δύσκολος διαπραγματευτής και δε 
θα πρέπει να αποκλειστεί να ζητήσει όλο το συμβόλαιο 
που έχει προκειμένου να αποχωρήσει. Και δεν είναι 
λίγα τα λεφτά που έχει στο deal που είχε υπογράψει 
με την ΑΕΚ. 
  

ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ Ο ΚΟΤΑΡΣΚΙ ΘΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ Νο1 ΤΟΥ ΠΑΟΚ? quizTime
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AEK

Κίνηση-έκπληξη από 
την ΑΕΚ για τη θέση του τεχνι-

κού διευθυντή, καθώς συμφώνησε με 
τον Ράντοσλαβ Κουχάρσκι. Από το πλούσιο 

βιογραφικό του 41χρονου Πολωνού ξεχωρί-
ζει η δουλειά του στη Λέγκια Βαρσοβίας (2018-
21), ενώ έχει να επιδείξει και προϋπηρεσία 
στο τμήμα σκάουτινγκ της Μάντσεστερ Γιουνά-

ιτεντ, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση 
ταλέντων σε κεντρική και ανατολι-

κή Ευρώπη. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Σε πλήρη μεταγραφι-
κή δραστηριότητα βρίσκεται ο Ολυ-

μπιακός. Προτεραιότητα, όσον αφορά την 
ενίσχυση, είναι η θέση του δεξιού μπακ. Ο 

Τζορτζ Μπάλντοκ είναι σταθερά το φαβορί, ενώ 
«παίζει» και το όνομα του Γιαν Κόουτο. Γενι-
κώς από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας 

αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασί-
ες στα ανοιχτά ζητήματα της εικόνας 

τους ρόστερ των Πειραιω-
τών.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Το ποσό των 4 εκατ. 
ευρώ είναι η βάση εκκίνησης 

που έχει θέσει η Χόφενχαϊμ για την 
παραχώρηση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Λεφτά 

που ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος 
να δώσει κι ας θέλει πολύ τον Σέρβο χαφ. 
Από την άλλη, οι διαπραγματεύσεις μόλις 
άρχισαν, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλεί-

εται το ενδεχόμενο νέου δανει-
σμού. 

ΑΡΗΣ

Ο Άρης θα ψάξει σίγου-
ρα για έναν, ενδεχομένως και για 

δύο επιθετικούς στο θερινό μεταγραφι-
κό παζάρι. Ήδη άρχισαν να ακούγονται διά-
φορα ονόματα. Όπως αυτό του Αμρ Ουάρντα 

της Ανόρθωσης. Στη λίστα φέρεται να είναι και 
ο 21χρονος Ισπανός Σέρχιο Καμέγιο Πέρεθ, 

που ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και 
είχε πέρυσι καλή σεζόν, ως δανει-

κός, στη Μιραντές. 

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δουλεύ-
ει την ανανέωση του έμψυ-

χου δυναμικού του, αλλά παράλληλα 
δεν ξεχνά αυτούς που στάθηκαν «κολόνα» 

όλα αυτά τα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζο-
νται προτάσεις νέων συμβολαίων σε τρεις «σω-
ματοφύλακες». Στον Αντρέ Βιεϊρίνια (αυτό λίγο 
πολύ ήταν δεδομένο), αλλά και στους Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ, Χοσέ Κρέσπο. Πιθανόν να ακο-

λουθήσει και ο Στέφαν Σβαμπ, η περί-
πτωσή του πάντως είναι πιο σύν-

θετη. 



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΜΕ ΝΙΚΕΣ

www.xosetips.com

ΓΑΛΛΙΑ 20:00
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΟΣΕΡ

Χ 3,50
Την ύπαρξη τους παίζουν οι δύο αυτές ιστορικές ομάδες σε ένα ματς 
δίχως αύριο. Το 1-1 από το «Αμπέ Ντεσάν» αφήνει τα πάντα ανοιχτά 

και σήμερα θα πέσουν κορμιά για μια θέση στα σαλόνια.

Όπως και στο πρώτο ματς, ποντάρουμε στην ισοπαλία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 18:30
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1,60

Αναμέτρηση εκατομμυρίων στο «Γουέμπλεϊ» με έπαθλο ένα εισιτήριο 
για τα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ. Η ιστορική Νότιγχαμ βρίσκεται 

πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή αλλά η Χάντερσφιλντ δεν θα 
παραδοθεί εύκολα.

Θα στηρίξουμε άνοδο της Νότιγχαμ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 2η 17:00
ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ-ΒΙΛΕΦΡΑΝΤΣ

OVER 2 1,70
Η Κεβιγί έκανε το μεγάλο βήμα για την παραμονή με το 3-1 στο πρώτο 

παιχνίδι. Από την άλλη η Βιλεφράντς παίζει τα ρέστα της και είναι 
υποχρεωμένη να επιτεθεί για την ανατροπή.

Τα γκολ έχουν αξία θα πάρουν σημείο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 21:00
ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΕΪΜΠΑΡ

2 -1,0 1,65
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εϊμπάρ με την ομάδα να κρατάει 
την τύχη στα χέρια της: Με νίκη σήμερα εξασφαλίζει την άνοδο και η 

τελευταία Αλκορκόν δύσκολα θα χαλάσει το πάρτι.

Διπλό με χάντικαπ η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 21:00
ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΑΛΜΕΡΙΑ

2 1,66
Τα πράγματα είναι απλά για την Αλμερία, νικάει σήμερα και 

πανηγυρίζει την απευθείας άνοδο. Η Λεγκάνες είναι παντελώς 
αδιάφορη και θα παραταχθεί με ένα άκρως νεανικό σύνολο.

Τεράστιο το κίνητρο και θα το στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 21:00
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ

2 1,65
Σε τρομερή κατάσταση η Λας Πάλμας τρέχει σερί τεσσάρων νικών που 
την έφεραν εντός πλέι οφ. Το τρίποντο σήμερα είναι μονόδρομος και 
έχει όλα τα φόντα για να το πάρει. Μόνο για το γόητρο θα παίξει η 

Σπόρτινγκ Χιχόν ώστε να κλείσει η χρονιά θετικά.

Πάμε με το φεγγάρι της Λας Πάλμας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Σήμερα διεξάγεται το διεθνές μί-
τινγκ «Βενιζέλεια» στα Χανιά με τη συμ-

μετοχή πολλών πρωταθλητών από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Στα εμπόδια θα τρέξουν 

οι δύο κορυφαίοι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. 
Στα 110μ. εμπόδια ο Κώστας Δουβαλίδης και 

στα 100μ. εμπόδια η Ελισάβετ Πεσιρίδου 
(φωτό).

Την πρώτη του ουσιαστικά κούρσα της 
φετινής σεζόν θα κάνει στα Χανιά η Ραφαέλα 

Σπανουδάκη. Μετά το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
και στο καμπ στην Κεφαλλονιά είχε χτυπήσει, με 

αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγώνων. Ευελπι-
στεί σήμερα για μια καλή επίδοση στα 100 

μέτρα. 

Τα 400μ. ανδρών και γυ-
ναικών αφήνουν πολλές υποσχέ-

σεις από ελληνικής πλευράς σήμερα στα 
«Βενιζέλεια». Στους άνδρες θα τρέξουν Μι-
χάλης Παππάς, Σπύρος Δουκατέλης και Γιάν-

νης Ντέτσικας και στις γυναίκες Ανδριάνα 
Φέρρα (φωτό), Δέσποινα Μουρτά, Κορίνα 

Πολίτη, Άννα Κιάφα και Μαρίτα Αρ-
γυρού.

Η σφυροβολία ανδρών είναι 
ένα από τα αγωνίσματα που συγκε-

ντρώνει τα βλέμματα. Μετέχουν και οι δύο 
καλύτεροι ρίπτες ο Χρήστος Φραντζεσκάκης 
(φωτό) με τον Μιχάλη Αναστασάκη. «Σημα-

δεύουν» πάνω από τα 77 μέτρα. Πολύ 
καλός είναι και ο Ορέστης Ντου-

σάκης.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νέα 
Σμύρνη σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο 
κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας του συλ-
λόγου. Τα άτομα που ηγούνται των τυ-
χών του φιλόδοξου σωματείου των νο-
τίων προαστίων μετά τη φιλική λύση 
της συνεργασίας τους με τον Σπύρο 
Τάραμα, κινήθηκαν ταχύτατα και ήρθαν 
σε συμφωνία με τον Γιάννη Ξυδιά που 
θα αποτελέσει στο εξής τον νέο τεχνι-
κό καθοδηγητή της ομάδας. Ο ικανότα-
τος προπονητής, που υπό τις οδηγίες 
του ο Άρης Καλαμακίου αναδείχθηκε 

πρωταθλητής στην Β’ ΕΠΣΑ και κατέ-
κτησε την άνοδο, συμφώνησε σε όλα 
με την διοίκηση της ομάδας και θα κα-
θοδηγήσει τεχνικά τη Νέα Σμύρνη τη 
νέα περίοδο. Έτσι, αναμένεται να ξε-
κινήσει άμεσα ο σχεδιασμός της ερ-
χόμενηες σεζόν με ξεκάθαρη επιδίωξη 
ο δημοφιλής και ιδιαίτερα φιλόδοξος 
σύλλογος να ανταποκριθεί στις αυξη-
μένες απαιτήσεις του νέου πρωταθλή-
ματος. Όπως φυσικά και να διεκδική-
σει μία όσο το δυνατόν πιο αξιόλογη 
πορεία.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν 
στην Δάφνη Παλαιού Φαλήρου τη χά-
ραξη του σχεδιασμού τους με φόντο 
την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σε-
ζόν. Τα άτομα που ηγούνται των τυχών 
του φιλόδοξου σωματείου των νοτί-
ων προαστίων φροντίζουν να διευθε-
τήσουν το συντομότερο δυνατό όλα 
τα ανοικτά μέτωπα. Με σκοπό τη δη-
μιουργία ενός πολύ ισχυρού κορμού, 
που θα πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές, ώστε να διαγράψει μία αξιοπρό-
σεκτη πορεία στο επερχόμενο πρωτά-
θλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα οι παράγοντες 
της Δάφνης και μετά από συντονισμέ-
νες ενέργειες προχώρησαν στην επέ-
κταση της συνεργασίας τους με τον 
Χρήστο Λιόση. Ο 31χρονος ανασταλ-
τικός μέσος, ο οποίος είχε αποκτηθεί 
τον περασμένο Ιανουάριο με ελεύθερη 
μεταγραφή από τον Άρη Βούλας, στον 
ποίο προσέφερε ανεκτίμητες υπηρε-
σίες όντας αρχηγός του, με τον ερχο-
μό του συνέβαλε τα μέγιστα στην αγω-
νιστική μεταμόρφωση του συλλόγου 
και την πορεία πρωταθλητισμού όπου 
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 
δευτέρου γύρου στον πρώτο απαιτη-
τικό όμιλο της Α’ Κατηγορίας. Γεγονός 
το οποίο βρήκε την ομάδα των νοτίων 
προαστίων να εξασφαλίζει με άνεση 
το εισιτήριο της παραμονής, καταλαμ-
βάνοντας την άκρως τιμητική Πέμπτη 
θέση. Όλα τα παραπάνω συνεκτιμή-
θηκαν και από τη στιγμή όπου η πλευ-
ρά του ποδοσφαιριστή έμεινε απόλυ-
τα ικανοποιημένη με το πρότζεκτ της 
επόμενης σεζόν, ήταν φυσικό επακό-
λουθο οι δύο πλευρές να δώσουν τα 
χέρια.

ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΔΙΑΣ 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΝEA ΣΜΥΡΝΗ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ 

Η ζωντανή 
ιστορία της 
Καισαριανής
Είπα άνοδο και αμέ-
σως το μυαλό μου 
πήγε στον ΓΣ Και-
σαριανής. Προχθές 
περνούσα έξω από 
τα γραφεία του συλ-
λόγου στο γήπε-
δο της Νηαρ Ηστ, 
όπου υπήρχε κό-
σμος μαζεμένος! 
Μεταξύ αυτών ήταν 
και η ζωντανή ιστο-
ρία του συλλόγου 
ο Σταμάτης Μπα-
κιρτζής! Αειθαλής 
και μια χαρά στέκο-
νταν παρά τα χρο-
νάκια του! Αλλά η 
καρδιά του ακόμη 
στους «κιτρινόμαυ-
ρους». Άλλωστε ως 
προπονητής και αρ-
γότερα ως παρά-
γοντας, αφιέρω-
σε όλη του τη ζωή, 
αλλά και το παρα-
δάκι του. Θείος του 
σημερινού προέ-
δρου του συλλόγου 
Άκη Κικιδάκη. Δεν 
ήταν τυχαίο πως 
ήταν εκεί… Αναμφί-
βολα η άνοδος της 
ομάδας στη μεγά-
λη κατηγορία ήταν 
ένα γεγονός, που 
του άρεσε πολύ. 
Παράλληλα ήθελε 
από κοντά να πάρει 
τις ανάσες του και 
να γευτεί τα κιτρι-
νόμαυρα. Εδώ λοι-
πόν και επί τη ευ-
καιρία να πω, πως 
ο Κικιδάκης έχει βά-
λει πολύ ψηλά τον 
πήχη και ήδη σχεδι-
άζει για ψηλότερα! 
Εμπιστευτικά μου 
είπε πως έχει κλεί-
σει τρεις παίκτες Γ’ 
Εθνικής! Μεγάλο 
πράγμα, να ξεκινάς 
έτσι … Η κατάληξη 
ξέρετε ποια είναι, αν 
κι εφόσον τα πράγ-
ματα πάνε καλά; 
Η άνοδος… Απλά 
κρατείστε το στο 
βάθος του μυαλού 
σας αυτό. * Το καλό 
μου φιλαράκι, δεν 
μου τα λέει καλά, 
όσον αφορά τον Χα-
ραυγιακό! Για να 
δούμε αν αυτά που 
έμαθα, θα επιβεβαι-
ωθούν… Πάντως η 
απουσία του Μανώ-
λη Φύτρου, είναι αι-
σθητή! Ήδη πολλοί 
τον ψάχνουν!

Με αμείωτη ένταση συνεχί-
ζονται στον Ατρόμητο Με-
ταμόρφωσης οι ενέργειες 
που άπτονται στην ανανέ-
ωση του βασικού κορμού 
που ηγήθηκε της περυσι-
νής εξαιρετικής πορείας 
που πραγματοποίησε η 
ομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η διοίκηση του φιλόδοξου 
σωματείου των βορείων 
προαστίων κι έπειτα από 
συντονισμένες ενέργειες 
έδωσε τα χέρια με ένα ακό-
μη σημαντικό ποδοσφαι-
ριστή της ομάδας. Ο λόγος 
για τον Κωνσταντίνο Τσά-
καλο, που θα συνεχίσει να 
προσφέρει τις ανεκτίμητες 
υπηρεσίες του για τέταρτη 
διαδοχική σεζόν Αναλυτι-
κά το κείμενο της ανακοί-
νωσης: «O Σύλλογος μας 
βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την 
ανανέωση της συνεργασί-
ας του με τον ποδοσφαιρι-
στή Κωνσταντίνο Τσάκαλο. 
Για τετάρτη σεζόν θα συνε-
χίζει να παρέχει τις υπηρε-
σίες του στον σύλλογο ανα-
μένοντας και την νέα σεζόν 
να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο όπως τα προηγούμε-
να χρόνια. Να ευχηθούμε 
υγεία και ανάλογες επιτυχί-
ες την νέα σεζόν στο πρω-
τάθλημα της Α’ Κατηγορί-
ας.VAMOS ΑΤΡΟΜΗΤΑΡΑ!»

ΕΠΣΑΝΑ : Γ’ Κατηγορία: 
Γηπ. Αγ Άννας: Δόξα Αγ Άν-
νας – Εθνικός Λυκίας, Κο-
ρωπίου: Κορωπί – Πικέρμι, 
ΔΑΚ Παινίας: Παιανία – Δι-
όνυσος, Βούλας: Φοίβος 
Βάρης – Νικηφόρος, Λαυ-
ρίου: Ολυμπιακός Λαυρίου 
– Πανσταυραϊκός, Συκαμί-

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Παρέμεινε ο 
Κωνσταντίνος 
Τσάκαλος

ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 
Διαμάντης: «Δίκαια παραμείναμε»
Το άγχος, η πίεση αλλά και η τιτάνια προ-
σπάθεια είναι ακόμη ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπα όλων των παικτών της Λού-
τσας και όχι άδικα. Ήταν κατά γενική ομο-
λογία, μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπου 
όλοι, διοίκηση, προπονητικό τιμ και παί-
κτες τα έδωσαν όλα προκειμένου η ομά-
δα να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, 
όπου και δικαιωματικά πλέον ανήκει. Ο 
Αντώνης Διαμάντης, σήμερα, όπως και 
όλοι οι συμπαίκτες του αισθάνονται ανα-
κουφισμένοι από το γεγονός πως αυτή 
η προσπάθειά τους δεν πήγε χαμένη και 
η ομάδα του, παραμένει στην Α’ ΕΠΣΑ-
ΝΑ. Γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο ίδιος και 
ερωτηθείς σχετικά είπα τα εξής: «Ήταν μια 
πολύ δύσκολη χρονιά με πάρα πολλούς 
αγώνες και μεγάλη διάρκεια σαν σεζόν, 
θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι δίκαια στην 
Α κατηγορία μετά από τεράστια προσπά-
θεια των παιχτών των προπονητών και 
της διοίκησης και σιγά σιγά θα εδραιώνε-
ται στην μεγάλη κατηγορία και θα αναδεί-
ξει το ταλέντο της περιοχής. Του χρόνου 
θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί!».

This is Athens Ο Γιάννης Ξυδιάς



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...

Η Ρεάλ Μαδρίτης το έκανε. Ξανά. Και ξανά. Για 14η φορά (σε 17 απόπειρες!) 
και για 8ο συνεχόμενο τελικό. Υποτάσσοντας κατά σειρά Παρί Σεν Ζερμέν, 

Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και τελευταία, τη Λίβερπουλ. Αν αυτό δεν την κάνει μια 
πανάξια και υπέρλαμπρη πρωταθλήτρια Ευρώπης, τότε δεν ξέρουμε ποιο άλλο 
επιχείρημα θα μπορούσε να πείσει κάποιον hater. Ναι, είχε και τύχη καθόλη 

αυτήν την εκπληκτική πορεία. Αλλά αυτή, γνωστό, ευνοεί όσους τολμούν, όσους 
(το) πιστεύουν. Νίκησε σκοράροντας στη μοναδική της τελική on target. Μια 
ομάδα χωρίς έλεος στον αντίπαλο, με απίστευτη ψυχραιμία σε σημεία που 

(όλοι) οι άλλοι θα έχαναν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Μια ομάδα που ζει για 
τα μεγάλα ματς. Γιατί αυτά είναι το φυσικό της περιβάλλον. 

Κι ύστερα είναι η απαράμιλλη κλάση, ατομικά. Όπως αυτή του Τιμπό Κουρτουά. 
Η καλύτερη ever εμφάνιση τερματοφύλακα σε τελικό Champions League.Έπιασε 
ό,τι πιανόταν και ακόμα... παραπάνω! Μπροστά ο Βινίσιους ήταν εκεί που έπρεπε 
στη σέντρα-σουτ του ακούραστου Βαλβέρδε και έγινε η δουλειά. Γινόταν τελικά 

και χωρίς τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος φορ, ξεκάθαρα ΜVP στα νοκ άουτ, 
βρήκε μεν ξανά δίχτυα, αλλά στο VAR έκριναν πως ο Φαμπίνιο του έστειλε με 

ακούσια κίνηση την μπάλα – αμφιλεγόμενο, ας είναι.
Η Λίβερπουλ μένει με το τεράστιο παράπονο. Ήταν σαφώς η καλύτερη ομάδα 

στο «Σταντ ν τε Φρανς», παρότι ήταν μακριά από το δικό της top, αλλά τρόπο να 
νικήσει τον Βέλγο γκολκίπερ δεν βρήκε – προς υπεράσπισή της, ήταν αδύνατο 
χθες.  Ο Κάρλο Αντσελότι έγινε πρόσφατα ο πρώτος προπονητής που κέρδισε 

πρωτάθλημα στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές λίγκες. Τώρα ο πρώτος με 4 
Champions League. Μα πώς το κάνει; Θαυμασμός, respect.

Που μας φέρνει και στο βασικότερο, ίσως. Στο επιμύθιο. Πριν από τον τελικό, η 
πλειονότητα των παρατηρητών έβαζε τους «ρεντς» σε θέση φαβορί. Στοιχηματικά 
και όχι μόνο. Μία τεράστια ασέβεια προς το πιο πετυχημένο κλαμπ του πλανήτη. 
Ιντερ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπαρτσελόνα, αν τα αθροίσουμε, 
έχουν μαζί 13 Champions League. Η Ρεάλ, μόνη της, έχει 14. End of discussion. 

THE REAL 
MADRID WAY




