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«SIGNORE»  
ΜΟΝΤΕΣΤΟ!  

Φρανσουά Μοντεστό! To πρώτο ποδο-
σφαιρικό deal στην εποχή Βαγγέλη Μαρι-
νάκη στον Ολυμπιακό και ο άνθρωπος που 
εδώ και μία 6ετία (σ.σ.: 4,5 χρόνια πιο σθε-
ναρά) άλλαξε τον μεταγραφικό χάρτη του 
πρωταθλητή Ελλάδας. Μαζί με Καρεμπέ ως 
ασπίδα προστασίας και τον Ζοσέ Ανιγκό κα-
σκαντέρ στις επικίνδυνες αποστολές, ο Μο-
ντεστό κατόρθωσε να αφήσει παρακαταθή-
κη στον Ολυμπιακό τους Σισέ, Μπα, Μαντί και 
Αγκιμπού Καμαρά! Συν τα upcoming projects 
στον Ολυμπιακό Β’ (σ.σ.: Φαντιγκά, Κινκουέ, 
Μπα, Νταμπό και Σία). Το deal του Ελ Αρα-
μπί είναι 101% made in… Ανιγκό! Κόστος; 
Μαξ 2 μύρια. Μαγκιά του. Αλήθεια, τότε, για-
τί αποχώρησε απόo το club; Πρώτον, για-
τί στο διάστημα της ταυτόχρονης παρουσίας 
του και στη Νότιγχαμ εκτέθηκε σε επιλο-
γές και αποτελεσματικότητα. Δεύτερον για-
τί ήδη στα αποδυτήρια είχε αρχίσει να δη-
μιουργεί απόσταση με το ελληνικό γκρουπ. 
Οι αδυναμίες του στο γαλλόφωνο γκρουπ 
δεν κρύβονταν και συνάμα η απουσία τακτ 
σε λεγόμενα/κινήσεις (σ.σ.: παρουσία σε 
βίντεο-ανάλυση του κόουτς) δημιούργησαν 
conflict στα αποδυτήρια. Τρίτον, η προσω-
πική σχέση που είχε «χτίσει» με τον CEO 
της Μόντσα (και δεξί χέρι επί χρόνια του 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι) Αντριάνο Γκαλιάνι. Ο 
Μοντεστό μέσα από το brand του Ολυμπια-
κού «κέρδισε» μία διεθνή ατζέντα και όταν 
σήμανε η ώρα του reward έγινε πραγμα-
τικότητα. Πλέον, στο ιταλικό club που ΄χει 
ως στόχο την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ τα 
επόμενα 2-3 χρόνια ο ρόλος του θα ΄ναι 
πρακτικά επικεφαλής του scouting. Ουχί 
decision maker και συνάμα βάσει πηγών 
μας, ο Κορσικανός (έξυπνος γαρ) ΔΕΝ πρό-
κειται (μέχρι νεοτέρας) να ασχοληθεί/αγ-
γίξει παίκτη από τον Ολυμπιακό. Εν αντιθέ-
σει με τα γραφόμενα για Μαντί Καμαρά και 
Σισέ! Πρώτα κερδίζεις το credit, πατάς στα 
πόδια σου και μετά δημιουργείς το γκρουπ 
σου. Πόσο μάλλον υπό την επίβλεψη του 

Αντριάνο Γκαλιάνι…          

Παρασκήνια➠





Ο ΜΟΝΤΕΣΤΟ ΜΕ ΜΟΛΙΣ 
2 ΜΥΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΗΣΕ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΙΣΕ, ΜΠΑ 
ΚΑΙ… ΚΑΜΑΡΑΔΕΣ!  

Η ΜΟΝΤΣΑ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 
3ΕΤΙΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΜΙΑ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ, ΜΗΤΕ 
ΑΚΡΟΑΣΗ…                  
Την ώρα που ο Λούκας Βιγια-
φάνες (φωτό) άφηνε το αγω-
νιστικό του impact στο γήπε-
δο γράφαμε πως η επόμενη 
μέρα βάσει των «θέλω» του 
ήταν μακριά από τον Παναθη-
ναϊκό. Επί του πρακτέου; Μία 
και μοναδική πρόχειρη συζήτηση 
για κούρεμα σχεδόν 50% των απολα-
βών του και έναν χρόνο συμβολαίου plus από 
την πλευρά του Κυπελλούχου Ελλάδας. Γύρω στα 
250 χιλιάρικα, κοινώς! Εφεξής, ούτε συζήτη-
ση. Ακόμη και μετά την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου. Το ίδιο ισχύει και για τον Μαουρίσιο με 
το «τριφύλλι» να θέτει άλλες μεταγραφικές 
ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Βραζιλιά-
νος κεντρικός χαφ έχει ήδη ξενοικιάσει το σπί-
τι του στα Νότια Προάστια. Αμφότεροι ΔΕΝ υπάγονται στο πλά-
νο της επόμενης μέρας από τον Γιοβάνοβιτς.   

«ΑΓΚΑΘΙΑ»…             
  

Αμφότεροι εμφανίστηκαν στα μέρη 
μας από τον κόσμο του Σαμπιονά! Με 
τα ανάλογα references. Τόσο από το 
scouting department, όσο και από το 
(τότε) τεχνικό επιτελείο. Ένα χρό-
νο μετά, αμφότεροι, είναι πρακτικά 
στην transfer list της ΑΕΚ μια και κο-
στίζουν πάνω από 1 μύριο ΚΑΘΑΡΕΣ 
απολαβές. Μέσα Ιουνίου και ακό-
μη δεν ιδρώνει το αυτί τόσο του Λε 
Ταλέκ (φωτό), όσο και του Μισε-
λέν (σ.σ.: αν και ο δεύτερος έχει 
μία πέραση στην γαλλική αγορά). Η 
ΑΕΚ στην τελευταία της απόπειρα με 
τον agent του πρώτου πρότεινε ένα 
30% αποζημίωση σε σχέση με τα 7 
κατοστάρικα συμβολαίου του. Φευ! 
Και το πρόβλημα επιδεινώνεται…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ  
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
(ΑΡΧΙΚΑ) ΣΤΗΝ ΜΟΝΤΣΑ ΔΕΝ ΘΑ 
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΙΣΕ, ΚΑΜΑΡΑ!  



ΔΕΎΡΟ ΕΞΩ...                                     
Επιλογές ΔΕΝ υπήρχαν. Δυστυχώς! Ζορίστηκε, αλλά το πήρε 
απόφαση να πάει στον ΟΦΗ για το reset. «Τσούλησε», αλλά όχι 
όπως θα ήθελε ο ίδιος στο μυαλό του. Πλέον, απέχει έναν χρόνο 
πριν το φινάλε του συμβολαίου του στον ΠΑΟΚ. Στο Ηράκλειο 
δεν ψήνεται να επιστρέψει. Η σχέση του με τον agent οριακή. Ο 
«Δικέφαλος» θέλει στοιχειωδώς μία πρόταση μια και ο Λάμπρου 
δεν είναι στα πλάνα του Λουτσέσκου…  

REMAKE!                                           

Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Οντως, έκανε 
την διαφορά στην Κύπρο (41 ματς/11 γκολ/9 ασίστ), μα η 
ομάδα του ΔΕΝ βγήκε καν στην Ευρώπη. Εκείνος, όμως, 
το χαβά του. Αξιώνει 4-5 κατοστάρικα την ίδια στιγμή που 
η Ανόρθωση έφθασε ταβάνι τις 300.000 ευρώ. Ο Αρης 
δεν συγκινείται με τέτοια νούμερα και ο Ουάρντα συνεχίζει 
ακάθεκτος τις διακοπές του…  

Ο Γιάννης Μασούρας μετά την περιπέτεια στην Πολωνία, 
δεν πέτυχε το project development μήτε στην Ολλανδία 

και δη την Σπάρτα Ρότερνταμ. Και πλέον έχει φθάσει ένας 
χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό, ο 
οποίος αξιώνει 50% των δικαιωμάτων του ως sell on.  

Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Περνάει (ακόμη) η μπογιά του 
μια και ο Πανσερραϊκός με 6 χιλιάρικα μηνιάτικο έκανε την 

υπέρβαση, δίνοντας μπάτζετ προπονητή επιπέδου Σούπερ Λιγκ. 
Δείγμα των προθέσεων πρωταθλητισμού των «λιονταριών» για 
τη νέα σεζόν…  





SECOND CHANCE…                              
Επέστρεψε στο Περιστέρι για να κάνει την διαφορά. Και μάλιστα 
με συμβόλαιο που αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Σε ποδοσφαιρική 
ηλικία (29 ετών). Δυστυχώς, η χημεία στο γήπεδο δεν ήταν 
ανάλογη και ο Χατζηϊσαίας πέρασε (σχεδόν) απαρατήρητος. 
Η μεταγραφική σύσκεψη ανάμεσα σε Αγγελόπουλο και 
Κόουλμαν έβγαλε «λευκό καπνό», αισιοδοξώντας πως του 
χρόνου θα ΄ναι ο «βράχος» στοκ κέντρο της άμυνας (σ.σ.: 
μαζί με τον νιόφερτο).    

«ΤΣΆΚΙΣΕ»…                         
Η σχέση τους την περασμένη σεζόν είχε «σκαλώσει» 
πλέον και στο… εγώ! Νόημα, δεν βγήκε. Τόσο η ΑΕΚ, 
όσο και ο Μπακάκης δεν κάνουν βήμα πίσω. Μέσω 
Κύπριου agent πήγε να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο. Ο 
ΑΠΟΕΛ φάνηκε θετικός στο άκουσμα του offer, μόλις 
όμως έπεσαν τα νούμερα στο τραπέζι (σ.σ.: κανένα 
300άρι) και η ΑΕΚ δεν έβαζε ούτε ευρώ ως αποζημίωση 
το συνοικέσιο πήγε περίπατο. Πάμε, παρακάτω…  

ALMOST APARTED!               
Η υπομονή από το board εξαντλήθηκε. Από τον προπονητή, 
επίσης! Σε σημείο που ήθελε να «βαφτίσει» δεξιό μπακ, 
τον Βρουσάι. Το touch με την εξέδρα χάθηκε τελείως μετά 
τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος ολοκλήρωσε 
την χρονιά με 40 ματς/(μόλις) 3 ασίστ και μία σχεδόν μόνιμη 
αναξιοπιστία στα αμυντικά του καθήκοντα. Βάσει πηγών μας, 
ο Κένι Λαλά έκανε μία απόπειρα να καλέσει δις τον Πέδρο 
Μαρτίνς off season και αμφότερες οι κλήσεις του έπεσαν 
στο κενό. Δείγμα των προθέσεων πως ο 30χρονος δεξιός 
μπακ είναι στην transfer list. Μάλιστα, κάμποσοι ισχυρίζονται 
πως η συμμετοχή του στην προετοιμασία θα ΄ναι τελείως 
διακοσμητική. Μία από τις επιλογές που «χρεώθηκαν» στον 
Μοντέστο…  

TO BOSS ΤΆ ΓΎΡΙΣΕ!                 
Εχουμε και λέμε: 35 ματς/4 γκολ/4 ασίστ! Not bad, όπως 
λένε στο χωριό μου. Μόνο που αφότου ήρθε ο Χερμάν 
Μπούργος ο λεγάμενος από παίκτης-κλειδί του Αρη έγινε 
ρεζέρβα πολυτελείας! Το «boss» επ’ ουδενί δε θέλει να 
κάθεται να πλερώνει ένα 500άρικο τον Εντιαγέ και να τον 
βλέπει. Στην αρχή ζητούσε τρέλες (σ.σ.: 2 μύρια), πλέον 
έχει αρχίσει να βάζει νερό στο κρασί του για να απαλλαγεί 
από τον 31χρονο Σενεγαλέζο. Σε σημείο που και με ένα 
500άρικο transfer fee να τον πηγαίνει μέχρι και το… 
αεροδρόμιο! Η Σιβασπόρ θέλει, αλλά ΔΕΝ μπορεί. ΤΕΛΟΣ.   

ΆΛΗΘΕΙΆ, Ο ΓΚΆΡΣΙΆ ΘΆ ΣΎΝΕΡΓΆΣΤΕΙ ΦΕΤΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΎΤΣΕΣΚΟΎ Η ΘΆ ΚΆΝΕΙ ΠΆΛΙ ΤΟΎ 
ΚΕΦΆΛΙΟΎ ΤΟΎ; 

quizTime
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Ο Σακίλ ΜακΚίσικ υπέστη διάστρεμμα 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
δεκαλέπτου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα 
να τον αφήνει εκτός για το υπόλοιπο 
της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός άσος 
του Ολυμπιακού θα υποβληθεί σε 
μαγνητική για να φανεί πόσο διάστημα 
θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Σημειωτέο 
πως το Game 1 των τελικών ξεκίνησε 
με μισή ώρα καθυστέρηση, καθώς είχε 
γίνει ρίψη δακρυγόνων έξω από το ΣΕΦ, 
σε συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των 

Πειραιωτών και της αστυνομίας.

baskeTIME
ΓΚΡΑΝΤΕ ΦΑΒΟΡΙ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΠΟΛΥ 
ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
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ΑΤΥΧΟΣ Ο ΜΑΚΚΙΣΙΚ
ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΣΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ
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ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-4, 38-

20, 55-38, 74-61
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): 

ΓΟΥΟΚΑΠ 2, ΝΤΟΡΣΕΙ 6, ΦΑΛ 14, 
ΒΕΖΕΝΚΟΦ 12, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
8, ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ 7, 

ΣΛΟΥΚΑΣ 16, ΜΑΡΤΙΝ 4, ΠΡΙΝΤΕ-
ΖΗΣ, ΖΑΝ ΣΑΡΛ, ΜΑΚΚΙΣΙΚ 5

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΒΟΒΟΡΑΣ): ΣΙΒΑ 
5, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 6, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
13, ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ 2, ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ 9, 

ΜΕΪΚΟΝ, ΜΠΟΧΏΡΙΔΗΣ, ΓΟΥΑΪΤ 13, 
ΕΒΑΝΣ 11, ΣΑΝΤ ΡΟΣ 2

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό και νίκησε καθαρά (74-61) τον θλιβερό Παναθηναϊκό 
που δε μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Πολύ εύκολα έκαναν το 1-0 οι «ερυθρόλευκοι» που 
είχαν ορθολογική αγωνιστική συμπεριφορά σε άμυνα κι επίθεση ενώ από ένα σημείο και μετά 

κι αφού η νίκη ήταν εξασφαλισμένη, «έσβησαν».
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Ο Χένρι Ονιεκούρου ήρθε με περγαμηνές στον Ολυμπιακό, αλλά στην πράξη δεν 
κόλλησε ποτέ. Αναζητείται τρόπος διαφυγής για τους «ερυθρόλευκους», αλλά 
κάτι τέτοιο δεν θα είναι απλό παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον παίκτη από 
την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, ο Νιγηριανός εξτρέμ δεν αναμένεται να δώσει 

το «παρών» στην προετοιμασία. Ξένο σώμα. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Και τυπικά τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Χοσέ Κρέσπο, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός συ-
νεχίζει στον ΑΠΟΕΛ. Ως πιθανός αντικαταστάτης ακούγεται (και) ο Ολλανδός Ρίτσε-
ντλι Μπαζούρ της Φιτέσε, μαζί με τον Μάρκο Ρέντε. Στο κομμάτι των αφίξεων επί-
σης, ο Δικέφαλος συνεχίζει να δουλεύει για να ξεπεράσει τα (πολλά) εμπόδια και 

να κάνει δικό του τον Γερμανό εξτρέμ Κάλεντ Νάραϊ.

Επίσημο χαρακτήρα πήρε η παραμονή του Χουάνκαρ, ως το 2024. «Για πάντα πράσι-
νος!», σχολίασε ο Ισπανός αριστερός μπακ, εμφανώς χαρούμενος και ικανοποιη-
μένος, μετά τα καθέκαστα. Καλά φαίνεται πως εξελίσσεται και η υπόθεση του Ντο-
μίνγκο Μπλάνκο, η αργεντίνικη εφημερίδα Ole ισχυρίζεται μάλιστα πως ο 27χρονος 

μέσος θα γίνει σύντομα παίκτης του Παναθηναϊκού, ως ελεύθερος. 

Στην Ισπανία λένε ότι ο Άρης έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Πάμπλο Βάσκεθ. 
Όπως έγραψε όμως το sportime.gr, η αλήθεια απέχει παρασάγγας. Ο 29χρονος 
κεντρικός αμυντικός της Καρταχένα έχει προτεραιότητα να παραμείνει στην πατρίδα 
του. Εντωμεταξύ, οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν αρνητικά στην πρώτη κρούση της Τά-
γιερες για τον Ματέο Γκαρσία.

Μετά τον Στράτο Σβάρνα (δανεικός με οψιόν αγοράς), η πολωνική Ράκοβ ετοιμά-
ζεται να συζητήσει με την ΑΕΚ και το ενδεχόμενο απόκτησης του Χρήστου Αλμπάνη.  
Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε το δανεισμό του στον Απόλλωνα Λεμε-
σού. Στο μεταξύ, η Ένωση φουλάρει για την πρώτη της μεταγραφή αυτό το καλο-

καίρι, θα είναι πιθανότατα στόπερ, αν και το όνομα δεν έχει ακόμα διαρρεύσει. 



Πρώτο βήμα, τσεκ. Η Λαμία νίκησε 2-1 τη Βέροια στην Ημαθία και πήρε έτσι σημαντικό προβάδισμα για την 
παραμονή στη Super League στους αγώνες μπαράζ, πόσο μάλλον καθώς ισχύει ο κανονισμός του εκτός 
έδρας γκολ. Πάντως οι γηπεδούχοι αδικούνται από το τελικό σκορ και μάλλον δεν πρέπει να βιαστούμε 
να τους βγάλουμε νοκ άουτ ενόψει της ρεβάνς που ακολουθεί σε μια εβδομάδα στο «Αθανάσιος Διάκος» 
(18/6, 20:00).

Η αποτελεσματικότητα και η εμπειρία έκαναν τη διαφορά. Η ομάδα της Φθιώτιδας ήταν κυνική στις λιγοστές φάσεις που 
έβγαλε, βρίσκοντας στόχο. Αντίθετα, η Βέροια ήταν άστοχη στην τελική προσπάθεια, χαλώντας έτσι ό,τι με κόπο έχτιζε, 
σπαταλώντας πολλές ευκαιρίες. 

#ΒΕΡΟΙΑ #ΛΑΜΙΑ

Η ΛΑΜΙΑ ΠΗΡΕ  
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

80’ ΠΑΣΑΣ – 7’ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ, 82’ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
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ΒΕΡΟΙΑ (Παύλος Δερμιτζάκης): Παπαδόπουλος, Μπουκουβάλας, Πεταυράκης, Δημόπουλος, Μαραγκός, Κάτσε (80' 
Οικονόμου), Μούργος (80' Καπνίδης), Γαβριηλίδης (77' Μπλέτσας), Φοφανά (59' Κούατενγκ), Πασάς, Γιακουμάκης.

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης (57' Νούνιες), Μανούσος (88' 
Προβυδάκης), Ταϊρόν (46' Ρόμανιτς), Καραμάνος, Μαρτίνεθ, Σιμόν, Μπεχαράνο (70' Γκέντσογλου).
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2 2,00
Καθάρισε το ματς με τους Τσέχους από νωρίς η Πορτογαλία με 
όπλο βέβαια ξανά την άμυνα. Στην τελευταία Ελβετία ταξιδεύει 

σήμερα που παραμένει ακόμα χωρίς βαθμό στον όμιλο.

Πάμε με το φεγγάρι των Πορτογάλων.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ

OVER 2,5 1,72
Με γκολ του Σαράμπια η «φούρια ρόχα» πέρασε από την Ελβετία 
παραμένοντας έτσι στο κυνήγι της Πορτογαλίας. Περιθώρια για 

απώλειες δεν υπάρχουν αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει την 
Τσεχία.

Με την αγορά σύμμαχο παίζουμε γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ

2 1,90
Γειτονικό ντέρμπι στη Λιουμπλιάνα ανάμεσα σε Σλοβενία και 

Σερβία. Το κίνητρο φυσικά είναι με τους Σέρβους που βρίσκονται 
στο κυνήγι της Νορβηγίας. Την πρώτη τους νίκη στον όμιλο θα 

ψάξουν οι μέτριοι Σλοβένοι.

Ανώτερη η Σερβία και με το κίνητρο μαζί της.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΟΒΟ

1 1,70
Ο Γκουστάβο Πογέτ οδηγεί την εθνική από επιτυχία σε επιτυχία 
με τον Τάσο Μπακασέτα να σκοράρει ασταμάτητα. Η Ελλάδα έχει 

τεράστια ευκαιρία με νίκη σήμερα να εξασφαλίσει την πρώτη θέση 
αλλά και την άνοδο στο δεύτερο γκρουπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Όλα μας οδηγούν στον άσο.

NATIONS LEAGUE 19:00
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

OVER 2,25 1,85
Παίζοντας άριστα στις αντεπιθέσεις η Γεωργία πέρασε με το 
εμφατικό 0-3 από τα Σκόπια. Αγκαλιά με την πρώτη θέση οι 

Γεωργιανοί αν νικήσουν σήμερα ουσιαστικά καθαρίζουν την άνοδο 
στο δεύτερο γκρουπ.

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 16:00
ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

2 +1,0 1,85
Ντέρμπι ουραγών στο Μπέλφαστ με τον χαμένο ουσιαστικά να 

χάνεται. Κακή η Κύπρος ξανά παραδόθηκε άνευ όρων στις ορέξεις 
της Ελλάδας, το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού.

Αναμένουμε αντίδραση από την ομάδα του Νίκου Κωστένογλου.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Έλλη- Ευτυχία Δεληγιάννη ολο-
κλήρωσε τους αγώνες της στις ΗΠΑ με 

τη συμμετοχή στον τελικό του NCAA. Η 19χρο-
νη αθλήτρια έτρεξε στα ημιτελικά στα 800μ. με 
2.07.21 και κατέλαβε την 23η θέση στη διορ-

γάνωση που διεξάγεται στο Γιουτζίν. Στις 
14 Ιουνίου έρχεται στην Ελλάδα.

Κόντρα έχει ξεκινήσει, 
μετά την επιστολή που έστειλε 

στον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, η 
Μαρίγια Λασίτσκινε για τον αποκλεισμό των 

Ρώσων αθλητών. Η Ουκρανή Ιουλία Λεφτσέν-
κο της απάντησε στο Ίνσταγκραμ: «Πιστεύεις 
ότι ο αθλητισμός είναι πιο σημαντικός από 

το δικαίωμα στη ζωή;», έγραψε με-
ταξύ άλλων. Τριπλή ελληνική συμμετοχή εί-

χαμε στο χθεσινό μίτινγκ στη Γενεύη. 
Η Ειρήνη Βασιλείου έτρεξε στα 800μ. και 

τερμάτισε 15η με 2.07.06 που είναι ατομικό 
της ρεκόρ. Ο Ανδρέας Πανταζής ήταν δεύτερος 

στο τριπλούν με 16,20μ. και η Δήμητρα Γνα-
φάκη κατέλαβε την έβδομη θέση στα 

400μ. εμπόδια σε 57.28.
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Σήμερα διεξάγεται στην Αρ-

χαία Ολυμπία του «Fly Olympia», το 
διεθνές μίτινγκ επί κοντώ ανδρών που δι-

οργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας 
πρωταθλητής μετέχει στον αγώνα και θα πάρουν 
μέρος και άλλοι κορυφαίοι άλτες. Ξεχωρίζουν 

ο Γάλλος Τιμπό Κολέ, ο Αυστραλός Κέρτις 
Μάρσαλ και ο Πολωνός Πάβελ Βοϊ-

τσιεκόφσκι.



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις στην Νέα Ιωνία 
σε ό,τι αφορά τα τεκταινόμενα στη τεχνική 
ηγεσία του φιλόδοξου συλλόγου. Οι ιθύνο-
ντες των «γαλαζοκιτρίνων» μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες έδωσαν τα χέρια με 
τον Μάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα απο-
τελέσει τον τεχνικό καθοδηγητή της ομά-
δας στο επερχόμενο δύσκολο και γεμάτο 
ιδιαιτερότητες πρωτάθλημα τη Α’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ. Με την διοίκηση του συλλόγου 
να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπει-
ρο προπονητή. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Η Διοίκηση του Α.Ο. Νέας Ιωνίας ανακοι-

νώνει επίσημα την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον προπονητή κ. Αβραάμ (Μάκη) 
Παπαδόπουλο. Πέρυσι εργάστηκε με μεγά-
λη επιτυχία στον Αχαρναϊκό ενώ έχει συ-
νεργαστεί και με τις ομάδες Αχιλλέα Κάτω 
Αχαρνών, Θρασύβουλο, ΑΟ Σταμάτας κ.α. 
Το Δ.Σ του Συλλόγου του εύχεται καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει 
για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.».

ΙΛΙΣΙΑ 2004 
Μπήκαν οι τίτλοι τέλους για τον Αργύρη 
Παπακώστα στον πάγκο των Ιλισίων 2004 
έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορεί-
ας. Στην συνάντηση που είχε ο έμπειρος 
προπονητής με την Διοίκηση του Παντελή 
Ξενιτίδη και η οποία έγινε μέσα σε άριστο 
κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, θεωρήθηκε σω-
στό να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευ-
ρών. Ο ικανότατος τεχνικός έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Ένας κύκλος έκλεισε Μετά 
από 4 συνεχόμενα έτη κ 6 στα τελευταία 9 
ένας κύκλος έφτασε στο τέλος του με την 
ομάδα που αγάπησα τα Ιλίσια 2004. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στο πρόεδρο Παντελή 
Ξενιτιδη και σε όλη την οικογένεια του για 
την εμπιστοσύνη, τη στήριξη κ την ανθρω-
πιά που είχαν προς το πρόσωπο μου όλα 
αυτά τα χρόνια…. Ένα τεράστιο ευχαριστώ 
σε όλους τους ποδοσφαιριστές που συνερ-
γάστηκα όλα αυτά τα χρόνια κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες με πιο σημαντική ότι η 
προπόνηση τελείωνε 12 η ώρα το βράδυ. 
Όλα αυτά τα χρόνια ήταν μαθήματα ζωής 
για όλους μας με ομάδες παρέες, αυτοθυ-
σία, αυταπάρνηση, τσακωμούς, χαρές, λύ-
πες μα πάνω απ’ όλα εντιμότητα και αλλη-
λοσεβασμό… Θέλω να ζητήσω συγνώμη 
απ τους ποδοσφαιριστές μου για τις φωνές 
μου που υπερέβαιναν τα όρια σε κάποια 
προπονήσεις κ επίσης άλλη μια συγνώμη 
αν κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν αδικημένοι 
όλες μου οι αποφάσεις ήταν με γνώμονα 
το καλό της ομάδας… για το τέλος θέλω να 
ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου 
όλα αυτά τα χρόνια για την άψογη συνεργα-
σία μας… Δεν λέμε αντίο αλλά εις το επανι-
δείν…. Με αγάπη Αργύρης Παπακώστας»

ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
ΠΟΛΛΑ ΈΧΈΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ Ο ΝΈΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΈΤΑ 
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΈΠΙΤΈΥΧΘΗΚΈ

Ολα καλά  
στη συνέλευση 
της ΈΠΣΑ
Για τη Γενική συνέ-
λευση της ΕΠΣΑ, 
όπως πάντα έγι-
νε, μέσα στα γνω-
στά πλαίσια του όλα 
καλά. Οι ομάδες, αυ-
τές που έδωσαν το 
παρών, ενέκριναν 
πλειοψηφικά το διοι-
κητικό και οικονομι-
κό απολογισμό. Ενώ 
και φυσικά μεγάλη 
αίσθηση προκάλεσε 
η απουσία του Πα-
ναγιώτη Δημητρίου, 
που ως γνωστό  έχει 
κηρυχτεί  έκπτω-
τος από την Επιτρο-
πή δεοντολογίας. Τη 
θέση του πήρε ο Άγ-
γελος Νικόπουλος, 
ο οποίος και περαί-
ωσε τη διαδικασία. 
* Από την άλλη με-
ριά αυτή της ΕΠΣΑ-
ΝΑ, είχε και θα έχει 
ενδιαφέρον μόνον 
όσο το παρών θα δί-
νει ο Γιώργος Δρού-
γκας. Ο πρόεδρος 
των Γλυκών Νερών 
είναι δυστυχώς ο μο-
ναδικός που ασχο-
λείται   πραγματικά 
με το ποδόσφαιρο 
και τα προβλήματά 
του. Δεν τα είδα όλα 
καλά και καμωμέ-
να. Αλλά είχε τις δι-
κές του αντιρρήσεις 
, τις οποίες και εξέ-
θεσε, όχι για χάρη 
γούστου ή για να έρ-
θει σε αντιπαράθε-
ση με τον Γιαρένη, 
αλλά γιατί πραγμα-
τικά έχει δει αρκε-
τά στραβά! *  Μεγά-
λη μεταγραφή έκανε 
ο Χολαργός, με τη 
συμφωνία του Νί-
κου Κετσετζόγλου. 
Κι εδώ που τα λέμε, 
είναι από τους καλύ-
τερους επιθετικούς  
της Αθήνας. Είναι ο 
παίκτης που μπορεί 
να κάνει τη διαφορά. 
Αναμφίβολα  ο Χο-
λαργός με την προ-
σθήκη αυτή, ανεβαί-
νει ένα επίπεδο στον 
επιθετικό τομέα. * 
Αρκετά αισιόδοξο δι-
απίστωσα πως ήταν 
ο πρόεδρος  του 
Αστέρα Ζωγράφου  
Πέτρος Μαρμαρί-
νος, σε μια κουβέντα 
που είχαμε. Δεν μου 
έκρυψε την επιθυμία 
του να επιστρέψει η 
ομάδα στη μεγάλη 
κατηγορία.

Τέτοιες αποχωρήσεις όπως 
αυτή του Παναγιώτη Χριστο-
φιλέα από τον Παλληνιακό, 
μακάρι να ήταν όλες.  Οι στιγ-
μές συγκινητικές καθότι και οι 
δυο πλευρές όλο αυτό το δι-
άστημα, συνεργάστηκαν άρι-
στα σε όλους τους τομείς. Από 
τη μεριά του ο νεαρός – ικανός 
προπονητής, αποφάσισε να 
αποχωρήσει, διότι ακριβώς 
θεωρεί πως στην ομάδα αλλά 
και στο τοπικό πρωτάθλημα 
έχει προσφέρει πολλά. Ο ίδιος 
με λίγες κουβέντες αλλά γεμά-
τες ουσία είπε: «Το ευχαριστώ 
είναι μια λέξη που μέσα της 
κρύβει χιλιάδες συναισθήμα-
τα ! Είσαστε όλοι μάγκες και 
Κύριοι! Σας ευχαριστώ πολύ ! 
Πάντα ένας από εσάς ! Πάντα 
δίπλα σε εσας! Πάντα ΠΑΛ-
ΛΗΝΙΑΚΟΣ!». Από την πλευρά 
της η διοίκηση Βορβολάκου 
με ανακοίνωσή της αναφέ-
ρει τα εξής: «Ο ΠΑΛΛΗΝΙΑ-
ΚΟΣ ΑΟ ανακοινώνει την απο-
χώρηση του προπονητή μας 
Παναγιώτη Χριστοφιλέα.  Ο 
Παναγιώτης πρόσφερε πολ-
λά στην Ομάδα μας τόσο ως 
Παίκτης όσο και ως Προπο-
νητής τη περίοδο 2010 - 2016! 
Μετά τη θητεία του σε Ομά-
δες Α ΕΠΣΑΝΑ και Γ Εθνικής, 
επέστρεψε στην ομάδα μας 
το 2019 όταν αγωνιζόμασταν 
στη Γ Εθνική με ένα μικρό δι-
άλειμμα εν μέσω κορονοϊού 
που πήγε στον Ολυμπιακό 
Βόλου. Τα χρόνια που συ-
νεργαστήκαμε, ανέδειξε όλο 
το μεγαλείο του ως Προπονη-
τής με μεγάλη προσφορά στο 
Σύλλογο και κυρίως στην ανά-
δειξη Νέων Αθλητών από τις 
Ακαδημίες μας. Ιδιαίτερα τη 
φετινή χρονιά, η ομάδα μας 
πρωταγωνίστησε και διεκδί-
κησε μέχρι τέλους την εισαγω-
γή της στα play off ανόδου. Ο 
Παναγιώτης, πιο έτοιμος από 
κάθε άλλη φορά, ανοίγει για 
τα φτερά του για μεγαλύτερες 
κατηγορίες και του ευχόμαστε 
Καλή Επιτυχία στη σπουδαία 
διαφαινόμενη καριέρα του».

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 
Αποχώρηση 
Χριστοφιλέα 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

«Βόμβα» με τον Νίκο 
Κετσετζόγλου 
«Κόλπο-γκρόσο» με την σπουδαία μεταγραφή 
– επιστροφή του Νίκου Κετσετζόγλου πραγμα-
τοποίησε ο Χολαργός ταράζοντας τα .. λιμνά-
ζοντα νερά στον χώρο του ερασιτεχνικού πο-
δοσφαίρου της Αθήνας. Ο ικανότατος φορ, ο 
οποίος προ μερών αποχώρησε από την Διά-
να Ηλιούπολης, επιστρέφει μετά από έξι ολό-
κληρα χρόνια στην ομάδα από τη οποία άνοιξε 
τα φτερά του έχοντας ξεκινήσει τα πρώτα πολύ 
σημαντικά βήματα της καριέρας του κι αναμέ-
νεται να ηγηθεί στο δύσκολο εγχείρημα της ερ-
χόμενης περιόδου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Το Δ.Σ του Όμιλου Φιλάθλων Χολαργού ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον 
ποδοσφαιριστή Νίκο Κετσετζόγλου. Ο πολύ-
πειρος φορ επιστρέφει στην ομάδα μας μετά 
από 6 χρόνια (τελευταία σεζόν στον Χολαργό 
2015-2016 όπου με 25 γκολ ήταν 1ος σκόρερ 
στην ΕΠΣΑ). Τελευταίος σταθμός στην καριέρα 
του ήταν η  Διάνα Ηλιούπολης,  Παλληνιακό, 
Παναυπλιακό, Άρη Χολαργού κ.α.  Νίκο σε κα-
λωσορίζουμε πίσω στον Χολαργό και σου ευ-
χόμαστε καλή σεζόν με υγεία και πολλά γκολ!»

This is AthensΟ Μάκης Παπαδόπουλος
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