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Σε κάθε μεταγραφική περίοδο ο Ντόουγκλας Αουγκούστο θα πρέπει να έχει φέρει πρόταση ή τέλος πάντων 
να υπάρχει ενδιαφέρον. Είτε από τη Βραζιλία, είτε από την Αραβία. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος χαφ έχει 
πέραση σε αυτές τις αγορές τουλάχιστον και αυτό μετουσιώνεται σχεδόν σε κάθε μάρκετ.
Το ξέρουν καλά στον ΠΑΟΚ. Αλλά φροντίζουν να διαμηνύσουν πως δε θέλουν να μπουν σε συζητήσεις για 
τον Αουγκούστο. Ο Λουτσέσκου τον θεωρεί κάτι παραπάνω από απαραίτητο όχι απλά για τητ μεσαία γραμμή 
αλλά για όλη τη λειτουργία του συνόλου. Το ζήτημα είναι βέβαια τι γίνεται μια και το συμβόλαιό του βαίνει 
προς ολοκλήρωση και δε θα είναι πολύ καλό να φύγει ελεύθερος. Αγωνιστικά είναι απαραίτητος. Αυτό το 
έχει πει σε όλους τους τόνους ο κόουτς του ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο Μπότο και δε θέλει σε καμία περίπτωση να 
χαλάσει την κατάσταση εντός της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου, πως σε όποιον ρωτάει, η απάντηση 
που παίρνει από το Ελληνικό κλαμπ είναι πως ο παίκτης αξίζει 4 και βάλε εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, 
κλείνει την πόρτα σε όποιον ορέγεται τον Αουγκούστο αλλά το ζήτημα είναι για πόσο καιρό θα γίνει αυτό και 
αν στο όποιο μπρα ντε φερ θα μπορεί να είναι ο νικητής. Ο Αουγκούστο αισθάνεται μια χαρά στη Θεσσαλονίκη 
αλλά το μέλλον κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει.

Η φημολογία έχει γίνει ακόμα πιο έντονη. Στην αρχή ξεκίνησε ως… καφενειακού επιπέδου, τώρα όμως 
που η κατάσταση είναι hot και πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν θα φύγει ή αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, έχει 
γίνει εντονότατη. Πως ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση των χαφ βρίσκεται ο Στέφαν Σβαμπ. 
Λογικό ως ένα βαθμό. Ο Γιοβάνοβιτς τον ξέρει, τον έχει δει μια ολόκληρη σεζόν ως αντίπαλο τι μπορεί να 
κάνει. Βασικό γρανάζι της μηχανής του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος Αυστριακός με 51 ματς παρακαλώ πέρυσι και 
5 γκολ, 5 ασίστ. Γενικά καλές εμφανίσεις, ένας αξιόπιστος χαφ που παίζει για την ομάδα. Ότι ακριβώς 
δηλαδή θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Βέβαια, κανείς δε θέλει να… ψηλώσει το θέμα μια και δεν 
αποκλείεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ο Σβαμπ να μείνει στον ΠΑΟΚ και να διαφανεί ως… μεταγραφική 
ήττα του Παναθηναϊκού. Κάτι που μάλλον δεν ισχύει μια και οι Κυπελλούχοι είναι αρκετά προσεκτικοί στο 
πως χειρίζονται το θέμα. Έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, περιμένουν αν και όταν ο παίκτης μείνει 
ελεύθερος και μέχρι εκεί.

ΚΛΕΙΝΕΙ  
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

ΑΡΕΣΕΙ… ΠΟΛΥ
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Η πρόσφατη οδηγία της FIFA ότι οι παίκτες με συμβόλαια σε ρωσικές ομάδες μπορούν να παρατείνουν 
έως και το καλοκαίρι του 2023 τη συμμετοχή τους σε άλλους συλλόγους. Αν δεν έχουν συμφωνήσει με τα 
ρωσικά κλαμπ στα οποία ανήκουν. Αυτό δηλαδή με λίγα λόγια δίνει το δικαίωμα σε ποδοσφαιριστές όπως 
ο Κριχόβιακ, ακόμα και αν δεν έχουν συμφωνία με την Κράσνονταρ να παίξουν αλλού και τη σεζόν που 
έρχεται. Στην ΑΕΚ φυσικά και δεν έχουν ξεχάσει τον Κριχόβιακ. Είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα σε επαφή 
με την πλευρά του και φροντίζουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και τις σκέψεις.
Ο Πολωνός χαφ πέρασε καλά στην Ελλάδα, ήρθε μόνο για τα πλέι οφ και σίγουρα δεν έκανε και τις μεγάλες 
εμφανίσεις. Είναι όμως παίκτης διαφοράς, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Ο Αλμέιδα τον θέλει, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να τον κρατήσει. Ο συναγωνισμός όμως από καλά 
πρωταθλήματα είναι μεγάλος.  

Μια απορία την έχουν όσοι δε συνομιλούν για μεταγραφικές υποθέσεις με τον Ολυμπιακό. Ποιος τρέχει τα 
ζητήματα τώρα που αποχώρησε ο Μοντεστό, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε τις περισσότερες συζητήσεις, 
τον ενεργό ρόλο στο πάρε δώσε. Αυτό που βγαίνει ως πληροφορία είναι πως ο Ολυμπιακός έχει τις βάσεις 
τόσο από το scouting team όσο και από το εν γένει οργανόγραμμά του προκειμένου να έχει ήδη καλυφθεί 
πρακτικά το κενό. Υπάρχουν δηλαδή οι άνθρωποι που ανάλογα τις υποθέσεις, συζητούν με όσους πρέπει 
(ομάδες, ατζέντηδες, παίκτες) για να έρθει το deal.
Ενεργό ρόλο φαίνεται να έχει δεδομένα ο Κριστιάν Καρεμπέ που ούτως ή άλλως κατέχει και τον τίτλο τη 
δεδομένη χρονική στιγμή του Sports Director.
Πάντως καλά τα πάει ο Ολυμπιακός έως τώρα με Βρσάλικο, Πίπα και Αλιγιέγκιτς (έστω για τη Β’ ομάδα) ενώ 
φαίνεται πως στον προθάλαμο υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.

ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΧΝΟΥΝ

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΙΑ
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Τη μεταγραφή του Ντένις Αλίγιαγκιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 19χρο-
νος επιθετικός αποκτήθηκε από την Σλάβια Πράγας για τα επόμενα 3 χρόνια. 
Θα ενταχθεί προσωρινά στη Β’ ομάδα αλλά στον Ολυμπιακό πιστεύουν πως 
πολύ γρήγορα θα μπορέσει να μπει και στην πρώτη. Σήμερα αναμένεται να 
ανακοινωθεί η απόκτηση του Ισπανού μπακ Πίπα μια και ολοκληρώνονται οι 

ιατρικές του εξετάσεις.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Αρκετά busy day για τον ΠΑΟΚ μια και οι πορτογάλοι στέλνουν στη Θεσσα-
λονίκη το παιδί-θαύμα της Μπενφίκα Τιάγκο Ντάντας. Εξαιρετικός μέσος μό-
λις 21 ετών που έπαιζε δανεικός στην Τοντέλα. Στην Τούμπα έφτασε πρότα-
ση από τους Ρέιτζερς που απορρίφθηκε μια και θεωρήθηκε πολύ μικρή για 
τα 3 εκατομμύρια plus που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Προχωράει και με υπογραφές η 

Νέα Τούμπα.

Πρόταση από την Αλ Φατέχ του Γιώργου Δώνη κατατέθηκε για τον Φραν Βέ-
λεθ. Απορρίφθηκε και μάλιστα οι πράσινοι βγήκαν στην αντεπίθεση και έκα-
ναν πρόταση για νέο συμβόλαιο έως και το 2024 με αυξημένες αποδοχές 
στον Ισπανό στόπερ. Ο Μαουρίσιο αποχαιρέτισε και τυπικά τον Παναθηναϊκό 

που αναζητά και επιθετικό αλλά θα πρέπει πρώτα να φύγει ο Καρλίτος.

Στην Αθήνα είναι ο Καρυπίδης και συζητά για τη λύση του συμβολαίου του 
Εντιαγέ. Όπως ανέφερε και το sportime.gr o Σενεγαλέζος μέσος δεν έχει εν-
σωματωθεί στην προετοιμασία. Ο Εντιαγέ έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο, 
αλλά και οι τρεις πλευρές (διοίκηση, προπονητής, ποδοσφαιριστής) θέλουν 
να λήξουν τη συνεργασία τους. Oι πληροφορίες από Τουρκία, θεωρούν δε-
δομένο οτι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ, με την οποία έχει 
δώσει τα χέρια.

Τις προτάσεις των παικτών που θέλει να αποχωρήσουν περιμένει η ΑΕΚ. Δη-
λαδή τις προτάσεις από ενδιαφερόμενους. Προς το παρόν πάντως τίποτα για 
Μπακάκη, Τσιντώτα, Ανσαριφάρντ, Τάνκοβιτς, Βράνιες και εκτός των άλλων 
ο Κουχάρσκι προσπαθεί να τρέξει λίγο τις περιπτώσεις στόπερ που έχει στο 

μπλοκάκι του. Και για τις οποίες έχει μιλήσει φυσικά με τον Αλμέιδα.
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 18:00
ΓΙΟΝΑΒΑ-ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ

OVER 3,25 1,80
Στη μάχη του τίτλου η Πανεβέζις δείχνει ικανή να τον διεκδικήσει 

μέχρι τέλους.
Εύκολο έργο θα έχει σήμερα μέσα στη τελευταία Γιονάβα που αποτελεί 

σάκο του μποξ στο πρωτάθλημα.

Κυνηγάμε τα γκολ,πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 20:00
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ-ΝΤΖΙΟΥΓΚΑΣ ΤΕΛΣΙΑΪ

OVER 3 1,75
Έβγαλε αντίδραση στο ντέρμπι με την Πανεβέζις η Ζαλγκίρις, πήρε το 

ματς και ανέβηκε έτσι ξανά στη κορυφή.
Το τρίποντο επιβάλλεται κόντρα στην Τελσιάι που θα παίξει αμυντικά 

για την έκπληξη.

Η επιλογή μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 00:00
ΡΕΖΙΣΤΕΝΤΣΙΑ-12 ΝΤΕ ΟΚΤΟΥΜΠΡΕ

1 DNB 1,80
Στην αγαπημένη Λατινική Αμερική θα παίξουμε μπάλα και στο 

πρωτάθλημα της Παραγουάης.
Εντελώς διαφορετική πορεία έχουν οι δύο ομάδες και η έδρα έχει το 

προβάδισμα.
Να τερματίσουν όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία έχουν ως στόχο οι 

γηπεδούχοι.

Ποντάρουμε συντηρητικά στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 03:30
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ

OVER 0,75 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,75
Θα κοντραριστούν ξανά οι δύο ομάδες αυτή τη φορά για τον θεσμό του 

κυπέλλου.
Σίγουρα η Μινέιρο είναι σε καλύτερο φεγγάρι σε σχέση με την 
Φλαμένγκο που μέχρι στιγμής απογοητεύει με την απόδοση της.

Αμφότερες πάντως θα επιδιώξουν να κάνουν βήμα πρόκρισης για την 
επόμενη φάση.

Το σημείο μας σε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 02:15
ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ

OVER 2,5 1,85
Ντέρμπι του Ασουνσιόν με τη κόντρα των δύο ομάδων να είναι 

γνωστή.
Δεν έχει ελπίδες για τον τίτλο η Ολίμπια αλλά το γόητρο σε αυτά τα 

ματς είναι μεγάλο.

Με την προϊστορία σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00
ΕΡΕΜΠΡΟ ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΣΤΟΚΧΟΛΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛΕ

1 DNB 1,80
Συντηρητικά θα κινηθούμε με ποντάρισμα στις μικρές κατηγορίες της 

Σουηδίας.
Πολύ καλή πορεία διαγράφει μέχρι στιγμής η Συριάνσκα και σήμερα 

θα ψάξει ξανά το τρίποντο.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Κάποια πράγματα, δεν μπορούν να γί-
νουν από μόνα τους. Δεν μπορεί να έρθει 
η επιτυχία, αν πρώτα δεν βάλουν πλάτη 
η διοίκηση πρωτίστως και εν συνεχεία οι 
άνθρωποι που ηγούνται των υποδομών.  
Αυτός είναι νόμος στο παιδικό ποδόσφαι-
ρο. Γι αυτό και κάποιες φορές, η διαφο-
ρά που σχηματίζεται είναι μεγάλη…   Στο 
Αιγάλεω αυτές οι σχέσεις έχουν διαχω-
ριστεί και είναι ξεκάθαρες…  Το ομαδικό 
πνεύμα που επικρατεί σε όλα τα επίπε-
δα, έχει δώσει τη δυνατότητα στον Σπύ-
ρο Κολοκοτρώνη, να… «επιβάλει» το δικό 

του νόμο και να διαμορφώσει  μια κατά-
σταση σε επίπεδο υποδομών, που πράγ-
ματι πολλούς έχει οδηγήσει στο να βγά-
λουν το καπέλο τους και να υποκλιθούν. 
Για όλα αυτά ο τεχνικός διευθυντής των 
υποδομών του Αιγάλεω θα καταθέσει τα 
εξής:  ««Αιγάλεω σημαίνει πίστη, δύναμη, 
πάθος, κατάθεση ψυχής και αγάπη για τη 
φανέλα, το σήμα και την πόλη μας! Αυτά 
τα παιδιά που έπαιξαν σήμερα, ο προπο-
νητής και όλο το τιμ της ομάδος έδειξαν 
ότι όταν κάτι το θέλεις πολύ τα καταφέρ-
νεις αρκεί να το πιστεύεις! Συγχαρητήρια 
σε όλο τον κόσμο που βοήθησε με τον 
τρόπο του στη δύσκολη νίκη απέναντι 
σε έναν πολύ καλό αντίπαλο (Άρης Παλ-
τόγλου και Αντώνης Τιρτιράκης συνώνυ-
μο επιτυχίας). Ευχαριστούμε τους γονείς 
και τα παιδιά της ακαδημίας μας που ήταν 
στο γήπεδο, έπαιξαν ποδόσφαιρο πριν 
το παιχνίδι, πανηγύρισαν μαζί μας τη με-
γάλη νίκη και το πρωτάθλημα της SL2».

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Με ξέφρενους ρυθμούς συνεχίζουν στους 
Λύκους Χαϊδαρίου τις ενέργειες που άπτο-
νται της χάραξης του σχεδιασμού για την 
επόμενη απαιτητική σεζόν. Η στιβαρή δι-
οίκηση , η σταθερότητα, αλλά και το μερά-
κι όλων να δουν την ομάδα να υλοποιεί 
τους στόχους που έχει οριοθετήσει, απο-
τελεί την πυξίδα πάνω στην οποία βαδί-
ζουν . Πέρυσι στις λεπτομέρειες ο σύλ-
λογος των δυτικών προαστίων έχασε τη 
συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου τερματί-
ζοντας στην 3η θέση στον 4ο όμιλο της 
Β› ΕΠΣΑ πίσω από Άγιο Θωμά και Πεύ-
κη, ωστόσο φέτος, άπαντες δείχνουν τη 
διάθεση να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο 
με πέρυσι. Έτσι με τον προγραμματισμό 
να έχει ήδη ξεκινήσει γίνονται γνωστά τα 
πρώτα ονόματα που θα βρίσκονται στην 
φαρέτρα του Βασίλη Γκούμα την σεζόν 
2022-2023. Συγκεκριμένα, μετά από συ-
νάντηση που έγινε με τη διοίκηση ανα-
νέωσαν οι τερματοφύλακες, Παρακευό-
πουλος, Καλλιγάς, οι αμυντικοί: Στόγιας, 
Γιαννόπουλος, Τουλιαγκανοφ, οι μέσοι: 
Κορωνιός, Ταρούσα, Γκοτσούλιας και οι 
επιθετικοί: Μπαϊράς και Παπαδάκης. Πλέ-
ον σειρά παίρνουν και τα υπόλοιπα θέ-
ματα του περσινού ρόστερ ενώ τίθεται 
σε ισχύ ο μεταγραφικός σχεδιασμός του 
συλλόγου.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΏΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΏΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΏ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ

Τα ευκόλως 
εννοούμενα 
παραλείπονται

Θα συμφωνήσω 
απόλυτα με το φιλα-
ράκι μου τον πρόε-
δρο των αθηναίων 
προπονητών Σπύρο 
Παπακανέλλο, όταν 
μου είπε, πως τα ευ-
κόλως εννοούμε-
να παραλείπονται… 
Βέβαια δεν μου εξή-
γησε ποια είναι τα 
ευκόλως εννοούμε-
να… Όμως το να κά-
τσω και να βγάλω 
μια ανακοίνωση  - 
συλλυπητήρια για 
τον Θαλή Τσιρικμώ-
κο, δεν είναι και κάτι 
το δύσκολο. Το κάνω 
πολύ ευχαρίστως… 
* Σημειώστε ένα όνο-
μα … Μικρασιατικός. 
Την επόμενη χρονιά 
θα παίζει στη Γ’ εθνι-
κή. Σας το λέω από 
σήμερα, για να μην 
μου λέτε μετά, πως 
το είπα, μόλις είδα 
εικόνα… Το πλάνο 
της νέας χρονιάς, θα 
το δείτε κάποιοι και 
δεν θα το πιστεύε-
τε… Αν εν τέλει πάνε 
τα πράγματα έτσι 
όπως δρομολογού-
νται… * Στο Κορω-
πί θέλει ο δήμαρχος 
να γίνει συγχώνευση 
των ομάδων, αλλά 
λίγο δύσκολο να το 
δω στην πράξη κάτι 
τέτοιο… Ο μονα-
δικός που δεν έχει 
θέμα είναι ο Γκίκας, 
πρόεδρος της Δό-
ξας Κορωπίου, που 
από τη στιγμή που 
κρατήσει τις ακαδη-
μίες, δεν έχει κανένα 
θέμα με την ανδρική 
ομάδα! Για τις άλλες 
δυο «θέσεις» υπάρ-
χει ένα θεματάκι 
που μάλλον βλέπω 
να λύνεται…* Αρκε-
τές κινήσεις γίνονται 
στον ΠΟΨ, οπου ο 
πρόεδρος του συλ-
λόγου Γιάννης Πε-
τρίδης έχει βγει στην 
πιάτσα και ψάχνει 
για τους καλύτερους. 
Ήδη έχει κλείσει κά-
ποιους και μαθαίνω, 
πως δεν θα αργή-
σει να έρθει  η ώρα 
όπου θα γνωστοποι-
ηθούν κι άλλοι!

Έντονη είναι η κινητικότη-
τα που επικρατεί στον ΠΟΨ 
όσον αφορά την προσπάθεια 
ουσιαστικής ενίσχυσης του 
υπάρχοντος ρόστερ. Σύμφω-
να με ασφαλείς πληροφορί-
ες, ο Διοικητικός Ηγέτης Γιάν-
νης Πετρίδης και οι στενοί του 
συνεργάτες είναι σε διαρκή 
εγρήγορση αι διαβουλεύσεις 
με την προοπτική να καλύ-
ψουν στον υπέρτατο βαθμό 
τα κενά που έχουν διαπιστω-
θεί σε συγκεκριμένες νευραλ-
γικές θέσεις, ώστε η νέα σεζόν 
να βρει τη φιλόδοξη ομάδα 
του Ψυχικού πανέτοιμη και 
αποφασισμένη να διεκδική-
σει μία πρωταγωνιστική πο-
ρεία στον νέο «μαραθώνιο» 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Με 
βάση τα όσα προκύπτουν 
από το ρεπορτάζ, οι «πράσι-
νοι» φέρονται να απέχουν μία 
ανάσα από την επικύρωση 
των μεταγραφών τεσσάρων 
παικτών εγνωσμένης αξίας, 
που θα έχουν όλα τα φόντα να 
ηγηθούν στο εγχείρημα της 
επόμενης περιόδου. Ο ένας 
αφορά τον χώρο της επίθε-
σης, δύο άλλοι αυτόν της με-
σαίας γραμμής ενώ τα τυπι-
κά φαίνεται να απομένουν και 
για ένα αμυντικό. Με την διοί-
κηση του ΠΟΨ να ετοιμάζει 
και νέα χτυπήματα σε άλλες 
τρεις τουλάχιστον θέσεις. Η 
έναρξη της θερινής προετοι-
μασίας έχει οριστεί για τις 16ή 
17 Αυγούστου με την πρώτη 
συγκέντρωση υπό τις οδηγί-
ες του Παναγιώτη Γκίκα και 
τον Σωτήρη Λεοντίου να ανα-
λαμβάνει πόστο τεχνικού δι-
ευθυντή ανδρικής ομάδας και 
τμημάτων υποδομών.

ΠΟΨ   

Ετοιμάζει διαδοχικά 
μεταγραφικά 
«χτυπήματα» 

ΙΑΣΟΝΑΣ  

Έβαλε Πιτσινή κάτω 
από τα γκολπόστ 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα 
τα μέτωπα ξεκίνησε ακάθεκτος ο Ιάσω-
νας. Η φιλόδοξη και ιδιαίτερα δημοφιλής 
ομάδα των δυτικών προαστίων, μετά τον 
υποβιβασμό της στην Β’ Κατηγορία κα-
λείται να ξάνει ένα νέο ξεκίνημα, που θα 
ης δώσει τη δυνατότητα να ανασυντα-
χθεί και το κυριότερο να εμπνεύσει ότι 
πληροί όλες τις προδιαγραφές, ώστε αν 
επανέλθει δριμύτερη στον δρόμο των 
επιτυχιών. Η προσπάθεια μεταγραφικής 
ενίσχυσης του Ιάσωνα για την επόμε-
νη σεζόν, ξεκίνησε από την νευραλγική 
θέση του τερματοφύλακα. Συγκεκριμέ-
να η διοίκηση του συλλόγου μετά από 
αστραπιαίες ενέργεις, προχώρησε στην 
απόκτηση του Σπύρου Πιτσινή. Ο ικανό-
τατος γκολκίπερ αγωνιζόταν στον Φοί-
νικα Περιστερίου, ενώ έχει παίξει επί-
σης σε Αθηναΐδα, Άρη Χολαργού, Πέρα 
Κλουμπ και Απόλλωνα Σμύρνης. Όλες 
οι ενδείξεις συντείνουν στο συμπέρα-
σμα ότι το νέο απόκτημα αναμένεται να 
αποτελέσει μια ιδιαίτερη σημαντική λύση 
για την νέα του ομάδα στην νευραλγική 
θέση κάτω από τα δοκάρι

This is AthensΟ Σπύρος Κολοκοτρώνης (αριστερά)
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Η ανανεωμένη Εθνική πόλο των Ανδρών έδειξε εξαιρετικά δείγματα στο πρώτο της παιχνίδι στο φετινό 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Ουγγαρία (οι αγώνες του ομίλου γίνονται στο Ντέμπρετσεν).
Με τον Θοδωρή Βλάχο να παρουσιάζει 13άδα με αρκετές αλλαγές (Μουρίκης, Κολόμβος, Καπότσης, Γαλα-
νίδης μεταξύ άλλων δεν είναι πλέον στην Εθνική) η ασημένια Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα μπορούσε να κερ-
δίσει στο πρώτο και ίσως πιο δύσκολο ματς του γκρουπ. Προηγήθηκε 4-1 στην πρώτη περίοδο αλλά οι Κρο-

άτες έφεραν το ματς στα ίσια έως το ημίχρονο χάρη στις πολλές αποβολές που κέρδισαν.
Στη συνέχεια η Εθνική είχε το προβάδισμα του +1 γκολ, το τέταρτο τέρμα του Βλαχόπουλου έκα-

νε το 8-7 αλλά 1’55’’ πριν το τέλος ο πρώην άσος της Βουλιαγμένης, Μπάσιτς ισοφάρισε. Το σκορ 
έμεινε έως το τέλος με τους Κροάτες να χάνουν την τελευταία επίθεση. Η πρώτη θέση του ομίλου 
θα κριθεί πλέον στη διαφορά των γκολ με την Εθνική να παίζει ακόμα με Ιαπωνία (που έκανε την 

έκπληξη και κέρδισε 12-11) και Γερμανία.

Τα 8λεπτα: 4-1, 1-4, 2-1, 1-2.
Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 1, Παπαναστασί-

ου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, Γούβης, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Βλαχόπουλος 4, Τζωρτζάτος.
Κροατία (Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς, Κράπιτς, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 2, Μά-

ρινιτς-Κράγκιτς 1, Βρίλιτς, Μπάσιτς 1, Καρκόφ 3, Πόπαντιτς.

ΘΑ ΠΑΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΑΡΧΙΣΕ  
ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ (8-8) ΚΟΝΤΡΑ  
ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΤΟ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ



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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΣΒΑΜΠ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΠΩΣ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΘΕΛΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΖΛ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

ΔΕΙΧΝΕΙ  
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ

Το ρεπορταζιακό κομμάτι περί Παναθηναϊκού και Στέφαν Σβαμπ τα αναφέρει ο Agent 
Greek, τα έχει αναφέρει ήδη και το sportime.gr. Αυτό που χρήζει μεγαλύτερης ανάλυσης 

είναι γιατί ο 32χρονος άσος μπορεί να είναι στη λίστα του Γιοβάνοβιτς. Αν και δεν πρόκειται 
για έναν γρήγορο χαφ που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο κόουτς του Παναθηναϊκού, 

υπάρχουν άλλα στοιχεία που κάνουν το χαφ του ΠΑΟΚ σημαντικό.
Πρώτα απ’ όλα οι Κυπελλούχοι κρατούν χαμηλό προφίλ γιατί δε θέλουν αν φανούν ως 

διεκδικητές του παίκτη. Θα περάσουν στο παρασύνθημα μόνο αν μείνει ελεύθερος από τον 
ΠΑΟΚ. Που δεν αποκλείεται. Από εκεί και πέρα πρόκειται για έναν παίκτη ομάδας. Έπαιξε 
51 ματς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αυτό δείχνει την έμπρακτη απόδειξη πως είναι 
εκεί. Μέσα στο γήπεδο, με σταθερότητα, παίκτης που η ομάδα μπορεί να υπολογίζει πάνω 
του. Συν τοις άλλοις γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και είναι ποδοσφαιριστής που 

ξέρει καλά τον Παναθηναϊκό.   
Αν γίνει η μεταγραφή του μετά τους Λοντίγκιν και Γκάνεα, οι Κυπελλούχοι θα προσθέσουν 

ακόμα έναν παίκτη από το Ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα στοχευμένα.
Δεν αποκλείεται άλλωστε και άλλη κίνηση στα χαφ ενώ τα πολλά λεφτά θα δοθούν στον 

επιθετικό. Πάντως, το παζλ που θέλει να φτιάξει ο Γιοβάνοβιτς μπορεί να γεμίζει με 
αισιοδοξία τους οπαδούς.


