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Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει «ψηθεί» πολύ από την πετυχημένη σεζόν που διανύει ο Παναθηναϊκός. Σε 
σημείο που αν έρθει και το Κύπελλο θα… τρελαθεί ακόμα περισσότερο. Τόσο, που θα μοιράζει λεφτά!
Ανεξάρτητα από το αν θα έρθει ο τίτλος το ερχόμενο Σάββατο, πρόθεση του μεγαλομετόχου είναι να 
κάνει μια δυο κινήσεις που θα κάνουν αίσθηση. Η μία σας είπα πως μπορεί να είναι η αγορά του 
Γκατσίνοβιτς. Είναι ζόρικο να μείνει ο Σέρβος, αλλά θα γίνει μεγάλη προσπάθεια. Ποια θα είναι η 
άλλη; Αυτή της φανέλας με το «9». Ο Παναθηναϊκός ψάχνει επιθετικό και το συμβόλαιο που είναι 
διατεθειμένος να προσφέρει θα έχει πολλά μηδενικά. Μακέντα και Καρλίτος έχουν συμβόλαιο και για 
την επόμενη χρονιά. O Iωαννίδης για άλλα δύο! Οι δύο πρώτοι ποτέ δεν άρεσαν στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Από πέρυσι ήθελα να βρεθεί μία λύση. Αυτό το καλοκαίρι όμως, η αίσθηση είναι πως θα είναι πιο 
εύκολα τα πράγματα. Ο δε Ιωαννίδης κάνει γκελ σε ομάδες εξωτερικού, αλλά και να παραμείνει θα 
χρειαστεί ταίρι. Αλαφούζος και Γιοβάνοβιτς τα είπαν και τα συμφώνησαν. Το «τριφύλλι» χρειάζεται 
σκόρερ που να έχει στενή επαφή με τα δίχτυα. Καρλίτος και Μακέντα, στοιχίζουν μαζί κοντά στο 1 
εκατομμύριο ευρώ ετησίως στον ιδιοκτήτη. Περίπου λίγο κάτω από τα μισά υπολογίζει ο Παναθηναϊκός 
που θα χρειαστεί να δια λυθούν τα συμβόλαια. Αν συμβεί αυτό, τότε το συμβόλαιο που θα έχει ο 
επόμενος φορ δεν θα είναι απλώς η εξοικονόμηση των χρημάτων, αλλά περισσότερο από ένα εκατ. 
ευρώ! Με άλλα λόγια, μιλάμε για φορ τύπου Τικίνιο ή Αραούχο σε οικονομικά μεγέθη…

Ο Ράφα Σοάρες ήταν και είναι ένα όνομα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και πιθανώς κι άλλες ομάδες. 
Αποφασισμένο είναι στην ομάδα του Πειραιά να αποκτηθεί βασικός και συνάμα παίκτης με επιθετικές 
αρετές στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η ερώτηση είναι τι συμβαίνει με τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Η 
σεζόν έχει θετικό πρόσημο, αλλά ο Μολδαβός μοιάζει να έχει ταβάνι. Τα χαρακτηριστικά αρέσουν σε 
κάποιες ομάδες της Γερμανίας. Είχαμε αναφέρει το ενδιαφέρον της Αϊντραχτ, αλλά με τη συμμετοχή 
της ομάδας της Φρανκφούρτης στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ και ειδικά σε περίπτωση κατάκτησής 
του, ο Ρέαμπτσιουκ έπεσε πολύ χαμηλά στη shortlist. Αν έρθει κάτι καλό, θα το συζητήσει η ομάδα του 
Πειραιά. Με τον Πέδρο Μαρτίνς επίσης να μένει στον πάγκο, μοιάζει απίθανο να δοθεί δεύτερη ευκαιρία 
στον Λεονάρντο Κούτρη. Ο Φώτης Κίτσος που έπαιξε σήμερα με την ΑΕΚ, πιθανότατα θα δοθεί σε ομάδα 
πρώτης γραμμής δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Δεδομένα πιστεύουν στο συγκεκριμένο project.

ΤΡΕΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΜΠΑΚ ΚΑΙ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ
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Ο στόχος επιτεύχθηκε. Η Φορτούνα Σιτάρντ έμεινε στην Eredivisie και με ένα βαθμό διαφορά έστειλε την 
Χέρκουλες στα μπαράζ παραμονής. Στόχος επιτεύχθηκε και για τους δύο Έλληνες της ομάδας που πήγαν σε 
μια όχι γκλαμουράτη ομάδα για να μείνουν ενεργοί. Τόσο ο Ανδρέας Σάμαρης όσο και ο Δημήτρης Σιόβας 
είχαν ρόλο στις προσπάθειες της Φορτούνα. Ο 33χρονος άλλοτε διεθνής χαφ έκανε 20 ματς με πάνω από 
1.000 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Σιόβας και αυτός με πάνω από 1.000 λεπτά συμμετοχής είχε 12 αγώνες με 
1 γκολ. Στα 34 του πια. Το θέμα είναι τι γίνεται με το μέλλον και των δύο. Η Ελλάδα είναι ένα πρωτάθλημα 
που το σκέφτονται να επιστρέψουν.
Εξάλλου, είναι γνωστό πως η ΑΕΚ για τον Σάμαρη είχε σοβαρό ενδιαφέρον σε 1-2 μεταγραφικές περιόδους 
πίσω ενώ και ο Σιόβας είχε πάντα τις κεραίες του στραμμένες στην πατρίδα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι 
δεδομένο αλλά δεν έχει παρά λίγες ημέρες που το πρωτάθλημα στην Ολλανδία σφύριξε λήξη. Επομένως 
χρόνος υπάρχει.

Αλλαγή δεδομένων όσον αφορά τον Ζιβκο Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ. Ο 33χρονος Σέρβος τερματοφύλακας μένει 
ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά πλέον δεν είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει από την Τούμπα!
Πληροφορίες της στήλης που δεν «σηκώνουν» αμφισβήτηση, αναφέρουν ότι ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ 
κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από 
το περιβάλλον του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Γι αυτό άλλωστε και έχει απορρίψει και προτάσεις που του 
έχουν έρθει και μάλιστα ασυζητητί! Η πρωταθλήτρια Πολωνίας, Λεχ Πόζναν ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση 
του, αλλά δεν το κουβέντιασε ιδιαίτερα. Για την ακρίβεια δεν την κουβέντιασε καθόλου. Έχει συμφωνήσει 
προφορικά με τον ΠΑΟΚ και περιμένει να συνταχθεί το νέο του συμβόλαιο για να βάλει την υπογραφή του. 
Και ο Πασχαλάκης μαθαίνω οτι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Αλλά όχι με τον ΠΑΟΚ! 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
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Μια ακόμα απογοητευτική έκβαση για την ΑΕΚ, ένα ακόμα παιχνίδι που ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έκανε τα... δικά του. 
Παρόλο που προηγήθηκε δύο φορές, η Ενωση εμφάνισε τις γνωστές αμυντικές παθογένειες επιτρέποντας στον 
Μαροκινό killer να ολοκληρώσει τη σεζόν με ένα από τα πιο εύκολα χατ – τρικ της καριέρας του. 
Και τα τρία γκολ του Ελ Αραμπί (20΄, 69΄, 87΄) μέσα από τη μικρή περιοχή και με την άμυνα ή τον Στάνκοβιτς 
εξουδετερωμένους. Το βιολί του ο άσος των Πειραιωτών, το... κακό βιολί τους οι «κιτρινόμαυροι» που έκλεισαν 
με τον χειρότερο τρόπο μια εφιαλτική χρονιά.

Με τα σημαντικά να έρχονται το προσεχές Σάββατο, το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα ήταν μια πρόβα τζενεράλε. Πριν 
τον μεταξύ τους τελικό Κυπέλλου, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους στο πρώτο εικοσάλεπτο. 
Ουσιαστικοί οι «ασπρόμαροι», σκόραραν δις με τους Σβαμπ (14΄) και Ακπομ (21΄), καθαρίζοντας από νωρίς την υπόθεση 
δεύτερη θέση κόντρα σε έναν άνευρο και «άδειο» ψυχολογικά Παναθηναϊκό. Πρώτη νίκη μετά από έντεκα (!) παιχνίδια για 
τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κατεβαίνουν με ψυχολογία για τον πέμπτο τους τελικό Κυπέλλου τα τελευταία έξι χρόνια.

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ

14΄ Τσούμπερ, 48΄ Λιβάι Γκαρσία) / 20΄, 69΄, 87΄ Ελ Αραμπί

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Μήτογλου (53΄ Κορνέζος), Λε Ταλέκ, Σβάρνας (78΄ Ρότα), Μισελέν, Κριχόβιακ (46΄ Σάκχοφ), Χατζισαφί, Μοχαμάντι (78΄ 
Μιτάι), Τάνκοβιτς, Γκάρσια (83΄ Μουστακόπουλος, Τσούμπερ.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον (90΄ Καραργύρης), Ανδρούτσος, Σισέ, Μπα, Κίτσος, Κούντε, Μπουχαλάκης (80΄Κανέ), Φορτούνης (46΄ Μασούρας), 
Βαλμπουενά (79΄ Καρβάλιο), Βρουσάι (64΄ Λόπες), Ελ Αραμπί.

2-3

2-0
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ
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14΄ Σβαμπ, 21΄ Ακπομ

Με το άγχος να έχει φύγει από τα πόδια τους, οι παίκτες του Αρη έκαναν παρέλαση στους «Ζωσιμάδες» επικρατώντας με το 
εμφατικό 3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του παρουσίας, αλλά και η ανεβασμένη ψυχολογία οδήγησαν 
από νωρίς τους «κίτρινους» στο μονοπάτι της νίκης. Φαμπιάνο και Καμαρά έθεσαν γερές βάσεις για το «διπλό», ενώ ο Σαλέμ 
Εμπακατά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο Αρης προσπέρασε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε την τιμητική τρίτη θέση στην τελική 
βαθμολογία σε μια χρονιά που από την έλευση του Χερμάν Μπούργος και μετά εξελίχθηκε σαν παραμύθι!

0-3
ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Mεταξάς): 
Λοντίγκιν, Σάλιακας (Οικονομόπουλος 72'), 
Εραμούσπε, Κάργας, Ποζνάνσκι (Κόντε 
61'), Καραχάλιος (Λιάσος 8'), Στάνκο, 
Γκαρντάβσκι, Σνάιντερ, Κύρκος, Περέα.
ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, 
Σάκιτς, Φαμπιάνο, Μπράμπετς Εμπακατά, 
Ματίγια, Ντουκουρέ, Μαντσίνι (Γκάμα 59'), 
Ιτούρμπε (Γκαρσία 53'), Πάλμα, Καμαρά 
(Δεληζήσης 73').

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ , Βαρέλα, Ίνγκασον (Μιχάι 62’), Λύρατζης (Βιεϊρίνια 71’), Σβαμπ, Τσιγγάρας, Σοάρες (Ελ Καντουρί 71’), Μπίσεσβαρ 
(Μιτρίτσα 61’), Αν. Ζίβκοβιτς, Άκπομ (Ολιβέιρα 61’)
Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κουρμπέλης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάρλια, Σένκεφελντ (Πούγγουρας 61’), Γκατσίνοβιτς (Βαγιαννίδης 61’), Αλεξανδρόπουλος, 
Μαουρίσιο (Αϊτόρ 75’), Βιτάλ, Χατζηγιοβάνης (Μακέντα 75’), Καρλίτος

Ομάδα AΓ. Βαθ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 36 83

2. ΠΑΟΚ 36 64

3. ΑΡΗΣ 36 62

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 61

5. ΑΕΚ 36 56

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 36 46

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

8΄ Φαμπιάνο, 22΄ Καμαρά, 81΄ Εμπακατά



Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ EUROPA LEAGUE 
ΚΛΕΒΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΕΝΟΥ

www.xosetips.com

EUROPA LEAGUE 22:00
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ

Χ 3,40
Ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της χρονιάς διεξάγεται στη Σεβίλλη 
ανάμεσα σε Άιντραχτ και Ρέιντζερς. Οι δύο ομάδες είχαν εξαιρετική 

παρουσία και δίκαια βρίσκονται στο να διεκδικούν το τρόπαιο.

Ποντάρουμε στο να δούμε παράταση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 22:00
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ

UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,85
Χωρίς εμπειρία από ευρωπαϊκούς τελικούς οι δύο αντίπαλοι θα τα 
δώσουν όλα για το τρόπαιο. Ο νικητής εξασφαλίζει ως έπαθλο την 

απευθείας συμμετοχή στο επόμενο Champions League αλλά δύσκολα 
το ματς θα πάει στη δύναμη.

Το σημείο μας σε λίγες κάρτες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΔΑΝΙΑ 1η 19:30
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ-ΧΟΡΣΕΝΣ

2 -1,25 1,70
Την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα για τα σαλόνια έχει σήμερα η 
Χόρσενς. Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η Νίκομπινγκ αποτελεί σάκο 

του μποξ στα πλέι οφ με πολύ κακή παρουσία.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00
ΒΑΣΤΕΡΑΣ-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ

OVER 2,5 1,70
Στις μικρές κατηγορίες της Σουηδίας θα παίξουμε μπάλα για να 

ποντάρουμε στα γκολ.
Ανάλογο ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες με συνέπεια 

να παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Αμφότερες θα επιτεθούν πάμε στα γκολ.

ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00
ΕΡΓΚΡΙΤΕ-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ

2 DNB 1,95
Πολύ κακό ξεκίνημα πραγματοποιεί η ´Εργκριτε με συνέπεια να 

βρίσκεται στη τελευταία θέση της βαθμολογίας. Το πρώτο τρίποντο 
για φέτος θα ψάξει σήμερα αλλά το έργο με την Τρέλεμποργκ μόνο 

εύκολο δεν θα είναι.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00
ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ-ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ

OVER 2,5 1,72
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν οι δύο ομάδες σε μία αναμέτρηση 

όπου η έδρα έχει το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι θα ψάξουν ένα 
γρήγορο γκολ για να διώξουν το άγχος.

Στη κόντρα θα παίξει η Λαντσκρόνα για να κάνει την ζημιά.

Η αγορά σύμμαχος μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Έντονη είναι η κινητικότητα που παρα-
τηρείται στον Γκυζιακό σε ό,τι αφορά την 
αναδόμηση της ομάδας σε όλα τα επίπε-
δα. Ο υποβιβασμός στην Γ’ Κατηγορία 
ΕΠΣΑ και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο 
ήρθε αυτή η δύσκολη εμπειρία φαίνεται 
πώς έχει πεισμώσει όλους στο στρατό-
πεδο των «οράνιε, που κάνουν τα πάντα 
ώστε η ομάδα των κεντρικών προαστίων 
να εμφανιστεί πάνοπλη και το κυριότερο 
αποφασισμένη να εκπληρώσει τον στό-
χο της άμεσης επανόδου. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα ήδη η διοίκηση του Δημήτρη 

Καββαδία έχει ξεκινήσει τις επαφές με διά-
φορους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται 
στο στόχαστρο. Με τον διοικητικό ηγέτη 
του συλλόγου να δίνει το δικό του στίγμα 
μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Ήδη 
είμαστε σε επαφές με αρκετούς παίκτες 
που αποτελούν μεταγραφικούς στόχους. 
Τσεκάρουμε και δοκιμάζουμε συνεχώς πο-
δοσφαιριστές με την προοπτική δημιουρ-
γούμε ένα πανίσχυρο ρόστερ την ερχό-
μενη σεζόν, που θα θέσει ως πρωταρχική 
επιδίωξη την άμεση επάνοδο στην Β’ Κα-
τηγορία. Θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό 
διάστημα ίσως υπάρξουν θετικές εξελίξεις 
για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά 
το μέτωπο των ανανεώσεων βρισκόμαστε 
στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε 
έστω κι ανεπίσημα ότι όλοι οι ποδοσφαι-
ριστές που ανήκουν στο έμψυχο δυναμι-
κό, έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να 
παραμείνουν στην ομάδα. Παράλληλα, η 
συμμετοχή μας στο τουρνουά της Αλεπό-
τρυπας με παρέχει τη δυνατότητα να δο-
κιμάζουμε συνεχώς ποδοσφαιριστές και 
να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα». 

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 Έντονη είναι η κινητικότητα που επικρα-
τεί στην Λαύρα Αργυρούπολης όσον αφο-
ρά τη χάραξη του σχεδιασμού με φόντο 
την επόμενη σεζόν. Οι ενέργειες του Προ-
έδρου Βλάση Ρηγόπουλου και των άμε-
σων συνεργατών του επικεντρώνονται 
στην εύρεση του νέου προπονητή. Μετά 
το συναινετικό διαζύγιο με τον Αργύρη 
Ψαρρό οι ιθύνοντες του συλλόγου εξετά-
ζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εν-
διαφέρουσες περιπτώσει προπονητών 
που υπάρχουν στο προσκήνιο πριν λά-
βουν την καίρια απόφαση για τον άνθρω-
πο στον οποίο θα εμπιστευθούν τα ηνία 
της ομάδας Με τον Διοικητικό Ηγέτη του 
συλλόγου Βλάση Ρηγόπουλο να δίνει το 
δικό του ξεκάθαρο στίγμα στο «Αθλητικό 
Πνεύμα»: «Εξετάζουμε με ιδιαίτερη προ-
σοχή διάφορες περιπτώσεις υποψήφιων 
προπονητών που θα μπορούσαν να ηγη-
θούν στο φετινό μας εγχείρημα. Ο νέος 
προπονητής θα πρέπει να είναι γνώστης 
της κατηγορίας αι το κυριότερο να μπο-
ρεί να εμπνεύσει τους πολλούς ταλαντού-
χους πιτσιρικάδες που βρίσκονται στο ρό-
στερ της ομάδας. Από εκεί και έπειτα θα 
προβούμε σε κάποιες πολύ προσεκτικές 
προσθήκες 4-5 παικτών που θα μας ανε-
βάσουν την ποιότητα.»

ΚΑΒΒΑΔΊΑΣ: «ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΏΣ ΠΑΊΚΤΕΣ» 
ΑΝ ΚΑΊ ΝΏΡΊΣ ΕΝ ΤΟΥΤΟΊΣ Ο ΓΚΥΖΊΑΚΟΣ 
ΗΔΗ ΕΧΕΊ ΞΕΚΊΝΗΣΕΊ ΤΗΝ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΊΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΊΑ

Το ταξίδι για τη 
Λάρισα είναι για 
λίγους!

Μακάρι να μπορού-
σα να πάω κι εγώ Λά-
ρισα και να παρακο-
λουθήσω από κοντά 
το σημερινό ματσάκι 
στο πλαίσιο των μπα-
ράζ ανόδου στη SL1 
μεταξύ του Ηρακλή 
Λάρισας και του ΠΑΟ 
Ρουφ. Δυστυχώς κά-
ποιες υποχρεώσεις 
δεν μου επιτρέπουν 
να  είμαι εκεί… Ελπί-
ζω τα φιλαράκια μου 
να έρθουν με τη νίκη 
και έτσι να κάνουμε 
τους ειδικούς σχεδι-
ασμούς για τη συνέ-
χεια. Με μια δεύτερη 
νίκη πάντως οι αθη-
ναίοι είναι πολύ κοντά 
στην άνοδο! Κομπλέ 
πάντως θα κατέβει το 
Ρουφ, όπου και πάλι 
στη θέση του γκολκί-
περ θα είναι ο Μάκης 
Κουνάδης που επι-
στρέφει μετά την τι-
μωρία του! * Ξέρεις 
τι είναι να περνάς δί-
πλα από ποδοσφαι-
ριστή που έχεις γρά-
ψει ένα σωρό για την 
πάρτι του και να μην 
σε αναγνωρίζει;  Τι 
να πω; Όλα καλά… * 
Επιστροφή χρημάτων 
από την προκαταβο-
λή που πήρε ο Γιάν-
νης Αγοραστός στη 
διοίκηση Κικιδάκη 
και ήδη αναζητείται 
ο επόμενος σταθμός 
του!  * Και μπορεί η 
Αθήνα να μην έχει μα-
τσάκια σήμερα,  όμως 
δεν συμβαίνει τα ίδιο 
και στην ΕΠΣΑΝΑ, 
όπου το σημερινό 
πρόγραμμα έχει αγώ-
νες της Β’ κατηγορίας, 
που θα είναι οι προ-
τελευταίοι, αφού η τε-
λευταία αγωνιστική 
θα διεξαχθεί το Σαβ-
βατοκύριακο! *Έχου-
με και τον Γιαννάκη 
Νικολάου, που ανεβά-
ζει φωτό από πισίνες 
και από τέτοια και μας 
κάνει να μην θέλουμε 
να δούμε τίποτε άλλο. 
Όμως και η θάλασ-
σα έχει τη δική της 
χάρη… Και τέτοιες χά-
ρες η πατρίδα μας εί-
ναι γεμάτη!

 
Εχθρός του καλού είναι το κα-
λύτερο αναφέρει ο θυμόσοφος 
λαός μας και το συγκεκριμένο 
απόφθεγμα φαίνεται να αντα-
ποκρίνεται με τον πλέον πει-
στικό τρόπο στην περίπτωση 
του Άγιαξ Ταύρου. Οι «ερυθρό-
λευκοι» τη σεζόν που ολοκλη-
ρώνεται πραγματοποίησαν 
την κορυφαία πορεία των τε-
λευταίων 20 ετών σε επίπεδο Α’ 
Κατηγορίας αφού κατέκτησαν 
πανάξια την δεύτερη θέση του 
πρώτου ομίλου παλεύοντας με 
πολλές πιθανότητες ακόμη και 
για την κατάκτηση του τίτλου 
κόντρα στην πανίσχυρη Αγία 
Παρασκευή Καταλυτικό ρόλο 
σε αυτή την αξιομνημόνευτη 
παρουσία διαδραμάτισε ο Γιάν-
νης Γαζής. Ο έμπειρος προπο-
νητής με την μεθοδική του δου-
λειά και τις άριστες γνώσεις του 
γύρω από τον χώρο του ερα-
σιτεχνικού ποδοσφαίρου της 
Αθήνα κατάφερε μαζί με τους 
συνεργάτες του να πάρουν το 
100% από τους παίκτες του. Με 
τον Γιάννη Γαζή να στρέφει ήδη 
το βλέμμα του στην επόμενη 
ημέρα: «Το μυαλό και η προ-
σοχή μας έχουν επικεντρωθεί 
στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. 
Ήδη η νέα διοίκηση φροντίζει 
από τώρα να είναι σε συνεχείς 
διαπραγματεύσεις με τους παί-
κτες που απαρτίζου το υπάρ-
χον υλικό. Με ξεκάθαρη επιδί-
ωξη να κρατήσουμε τον βασικό 
μας κορμό και να κάνουμε 4-5 
πολύ στοχευμένες κινήσεις 
που θα ανεβάσουν ακόμη πε-
ρισσότερο την ποιότητά μας. 
Ήδη τα μηνύματα που λαμβά-
νουμε από τους πολλούς ταλα-
ντούχους ποδοσφαιριστές που 
έρχονται από τις ακαδημίες μας 
είναι αρκετά ενθαρρυντικά » 

ΑΓΊΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Γαζής: «Ψάχνουμε 
για παίκτες που θα 
μας ανεβάσουν την 
ποιότητα» 

ΑΡΤΕΜΊΣ 
Χατζηαναστασίου: Απομένουν  
δυο τελικοί
Πολύ σωστή είναι η τοποθέτηση του Βλάση 
Χατζηαναστασίου. Ο προπονητής της Λού-
τσας,όπως πάντα ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις 
του, αυτή τη φορά αφού αναφέρθηκε στους λό-
γους και τις αιτίες της ισοπαλίας με τον Παλ-
λαυρεωτικό, ειπε, πως απομένουν δυο ακόμη 
τελικοί μέχρι το τέλος, όπου η ομάδα του θα 
πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Πιο 
συγκεκριμένα είπε:  «Σε ένα παιχνίδι δύσκο-
λο με μια ομάδα που καιγόταν για βαθμούς η 
ομάδα μου άφησε 2 πόντους. Στο 1ο ημίχρο-
νο κυριαρχήσαμε στο γήπεδο και καταφέρα-
με να προηγηθούμε. Στο 2ο ημίχρονο χάσαμε 
την συνοχή μας και δεν ήμασταν συγκεντρω-
μένοι με αποτέλεσμα να απειλούμαστε μονο 
από στημένα. Σε μια τέτοια δεχτήκαμε την ισο-
φάριση και δεν πήραμε ότι δικαιούμαστε στο 
τέλος Συνεχίζουμε την προσπάθεια μένοντας 
συγκεντρωμένοι στον στόχο ξέροντας ότι παί-
ζουμε τελικούς τελικούς».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΊΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ – Α’ Κατηγορία – Πλει Αουτ: Γηπ Αρ-
τέμιδος: Άρτεμις - Μάχη Μαραθώνα, Αγ Στε-
φάνου: Παθιακάκης – Παλλαυρεωτικός, Κρυ-
ονερίου: Κρυονέρι – Δόξα Άνοιξης, Άνοιξης: 
Άνοιξη – Αχιλλέας Κ Αχαρνών, Αναβύσσου: 
Σαρωνικός – Σταμάτα. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 17.00.

This is Athens Ο Δημήτρης Καββαδίας
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ναταλία Μπέση (φωτό) και 
η Βασιλική Χαϊτίδου ήταν από τις αθλή-

τριες που ξεχώρισαν στο 2ο Αλεξανδρινό μί-
τινγκ που διεξήχθη χθες στην Αλεξάνδρεια. Η 

πρώτη πήδηξε στο μήκος 6,38μ. (+1,8) και η δεύ-
τερη 6,36μ. (+1,8) πετυχαίνοντας μεγάλα ατομι-

κά ρεκόρ. Επίσης, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 
κέρδισε τα 100μ. σε 11.80 και έπιασε το 

όριο για το Παγκόσμιο Κ20. 

Η Ζουζάνα Χεϊνόβα ανακοίνωσε 
πως κρεμάει τα σπάικ της. Η Τσέχα πρω-

ταθλήτρια θα αγωνιστεί τελευταία φορά στο 
μίτινγκ στην Οστράβα στις 31 Μαΐου. Έχει ανα-
δειχθεί δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια 
στα 400μ. εμπόδια το 2013 στη Μόσχα και το 

2015 στο Πεκίνο. 
Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε σε 

αγώνες στο Κράλιεβο η Ανγκελίνα Τό-
πιτς που πέρασε στο ύψος το 1,93μ. Η Σέρβα 

άλτρια σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις στον 
κόσμο στις κατηγορίες Κ18 και Κ20 και πέ-
τυχε εθνικό ρεκόρ Κ20 που κρατούσε 35 

χρόνια!

7e-SportTime  ΤΕΤΑΡΤΗ 18 MΑΪOY 2022
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Ο Δημήτρης Αντωνάτος, η Ευγε-

νία Σχίζα και η Εθνική ομάδα 4x100μ. 
κοριτσιών κατέκτησαν τα χάλκινα μετάλλια 

στη δεύτερη ημέρα στην Παγκόσμια Γυμνασιά-
δα που διεξάγεται στην πόλη της Γαλλίας, Καν. 

Ο πρώτος ήταν τρίτος στη σφαιροβολία με 
18,91μ., η δεύτερη στο μήκος με 6,00μ. 

και η ομάδα έκανε 47.88.



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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Αν ήθελε κανείς να πιαστεί από κάπου στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, 
αυτό ήταν αν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ και του έπαιρνε τη δεύτερη 

θέση. Μικρό το διακύβευμα φυσικά και μάλλον ψυχολογικό εν όψει του τελικού 
Κυπέλλου. Αυτό δεν έγινε αλλά τελικά πρωταγωνιστής βγήκε στο φινάλε αλλά από 

το Ολυμπιακό Στάδιο.
Εκεί που οι λιγοστοί οπαδοί της ΑΕΚ τα είχαν βάλει με όλους, ο κορυφαίος 

επιθετικός της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού έδειξε πως μάλλον δε θα 
πρέπει να φύγει από την ομάδα.

Σύμφωνοι, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έχει κλείσει ήδη τα 35 του χρόνια και δεν 
έχει μεταπωλητική αξία. Όμως αλήθεια πόσο ρίσκο είναι να βγει ο Ολυμπιακός 

στη μεταγραφική αγορά και να αναζητήσει έναν επιθετικό που στη σεζόν που 
ολοκληρώθηκε σκόραρε 23 γκολ σε 51 ματς.

Έναν επιθετικό που δεν έπαιζε πάντα βασικό και μοιραζόταν ουσιαστικά τον χρόνο 
και τη διαχείριση με τον Τικίνιο. Υπήρξε άλλωστε περίοδος που ο Μαροκινός, 

ουσιαστικά, ερχόταν από τον πάγκο και δεν έβλεπε 11άδα. Και όμως εκείνος ήταν 
πιστός στο ραντεβού του με τα δίχτυα.

Για να συμπληρώσει 78 τέρματα σε 151 εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Οι συζητήσεις φαίνεται να άλλαξαν χρώμα το τελευταίο χρονικό διάστημα και να 

υπάρχουν περισσότερες ελπίδες για την παραμονή του Μαροκινού.
Άλλωστε, το όλο ζήτημα έχει κολλήσει πραγματικά σε λεπτομέρειες. Οι διαφορές 

για το επόμενο 2ετές συμβόλαιο είναι μικρές. Απλά και οι δύο πλευρές έχουν 
διαμηνύσει προς την άλλη πως μέχρι εκεί φτάνουν. Με μια μικρή υποχώρηση 

εκατέρωθεν ο Ελ Αραμπί που στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ απλά πέτυχε ένα ακόμα χατ 
τρικ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Όπως και αξίζει.

ΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ, 
Ο ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΕΔΩΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΕ ΣΤΟΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ


