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ΦΕΡΝΕΙ 
«SIGNORE» 

Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Αμε-
σα. Την ίδια μέρα που ο Φρανσουά 
Μοντεστό μετά από 7 χρόνια απο-
χαιρετούσε τον Ολυμπιακό, ο Μόρ-
γκαν Ντε Σάντκις που είχε ήδη συ-
ναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη 
για να αναλάβει αθλητικός διευθυ-
ντής του club. Ο πρώτος τελικά πήγε 
στην Μόντσα, ο δεύτερος τελικά ΔΕΝ 
προσλήφθηκε ποτέ από τον πρωτα-
θλητή Ελλάδας. Ακολούθησε, η ανα-
πάντεχη παραίτηση-αποχώρηση της 
Λίνας Σουλούκου από το πόστο της 
Γενικής Διευθύντριας της ΠΑΕ. Και 
όλα αυτά εν μέσω περιόδου μετα-
γραφικού μηχανισμού και φυσικά 
αποδεσμεύσεων, ένα μήνα πριν τον 
πρώτο αγώνα με την Μακάμπι Χάϊφα 
(2ος προκριματικός γύρος Τσάμπι-
ονς Λιγκ). Φυσικά και ο Ολυμπιακός 
δεν πρόκειται να μείνει ανοχύρω-
τος. Βάσει πηγών μας, η απόφα-
ση του διαδόχου στο αθλητικό οργα-
νόγραμμα είναι ειλημμένη. Μπορεί 
το όνομα του Αντονι Θουμπιθαρέ-
τα να ΄χει κάνει την εμφάνιση του 
στην καθημερινότητα του ρεπορτάζ, 
μα εκείνο που μας ήρθε ως πλη-
ροφορία είναι πως ο «εκλεκτός» 
θα προέρχεται από την Ιταλία. Μά-
λιστα, τόσο ο Βασίλης Τοροσίδης, 
όσο και ο Κώστας Μανωλάς έχουν 
γνώση του προσώπου και το προ-
κρίνουν 100% , έχοντας αμφότεροι 
έντονο ποδοσφαιρικό background 
στην χώρα της Μεσογείου. Ηδη, ο 
λεγάμενος έχει περάσει το στάδιο 
της ακρόασης και πλέον απομένει 
να βρεθεί η «χρυσή φόρμουλα» στο 
οικονομικό σκέλος της συμφωνίας 
μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν θα 
αργήσει να σημάνει και η ώρα της 
ανακοίνωσης. Max μέχρι την Τετάρ-
τη εικάζουν στο Ρέντη…   

Παρασκήνια➠





ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΡΟΛΟ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 
BACKGROUND ΤΟΥ 
ΤΟΡΟΣΙΔΗ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΄ΧΕΙ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΟΝ 
«ΕΚΛΕΚΤΟ» ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 
ΣΤΟΝ «ΠΑΓΟ»!                   
Meeting point, η Μαδρίτη! Ο λό-
γος; Η σύναξη των ομάδων/
ατζέντηδων που είναι συν-
δρομητές στο Transfer room. 
Τη διεθνή πλατφόρμα επικοι-
νωνίας των clubs (πάνω από 
550 ομάδες) για την ανταλλα-
γή πληροφοριών και διαθεσιμό-
τητας παικτών. Βάσει πηγών μας, ο 
Παναθηναϊκός είναι ένα από τα 6 που 
συμμετέχουν στο forum. Η πληροφορία που μας 
ήρθε από την ισπανική πρωτεύουσα είναι γκαραντί: 
το «τριφύλλι» αξιώνει επίσημα 10άρι με σχεδόν 
5 κατοστάρικα συμβόλαια. Και υπό προϋποθέ-
σεις εν δυνάμει πλερώνει και transfer fee. Σύμ-
φωνα με την ίδια ενημέρωση, οι «πράσινοι» 
φέρεται να «παγώνουν» την option του Μιγιάτ 
Γκατσίνοβιτς μια και υπάρχει απροθυμία δανει-
σμού (σε πρώτο χρόνο) από την Χοφενχαϊμ. Παι-
χνίδι τακτικής ή πραγματικότητα; Πάντως, το request κυκλοφο-
ρεί στην πιάτσα…  

ΜΟΝΟ ΠΩΛΗΣΗ…                
  

Μπορεί να έβαλε το γκολ που έστειλε 
τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελ-
λάδας, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν 
«ψήνεται» με την χάρη του. De facto! 
Μήτε η διοίκηση θέλει να ΄χει έναν σέ-
ντερ φορ με 7 κατοστάρικα συμβόλαιο 
και να μην βγάζει την ανάλογη επάρ-
κεια. Ζήτηση στην αγορά υπάρχει. Μηχα-
νισμός για το promotion (σ.σ.: Rogon), 
επίσης! Τι απουσιάζει; Το χαρτί με τα 2 
μύρια που αξιώνει ο ΠΑΟΚ για την παρα-
χώρηση του Αντόνιο Τσόλακ. Ήδη, στις 
δύο απόπειρες από τρίτες ομάδες για 
δανεισμό αμφότερες έπεσαν στον κά-
λαθο των αχρήστων. Αρχική (το σημει-
ώνω) πρόθεση του club είναι η πώλη-
ση του 29χρονου Κροάτη σέντερ φορ. 
ΤΕΛΟΣ.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΕ ΣΑΝΚΤΙΣ 
ΕΠΙΜΕΝΕΙ… ΙΤΑΛΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ!  



ΑΝΤΊ-ΜΠΊΛΑΡΟΣ!                                     
Μπορεί ο τίτλος γύρω από την πρόσληψή του να δημιούργησε 
προσδοκίες, μα η καθημερινότητα στην ΑΕΚ είναι τελείως 
διαφορετική. Ο λόγος για τον νέο τεχνικό διευθυντή, όπως 
«βαφτίστηκε», Μπρούνο Αλβες! Ο 41χρονος Πορτογάλος που 
δεν πρόλαβε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του ΔΕΝ πρόκειται να 
΄χει ενεργό ρόλο στα transfers και πρακτικά έρχεται να καλύψει 
το κενό του Βασίλη Δημητριάδη στα αποδυτήρια.  

ΟΎΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ…                                             

Την χρονιά του προβιβασμού στα «σαλόνια», ο γνωστός-
άγνωστος, ήταν συχνά πυκνά στην Νίκαια. Πέρυσι ξεκίνησε 
το αλισβερίσι αρχικά με τον Ιατρούδη (σ.σ.: «κόπηκε» στην 
πορεία από τον Σπανό). Μετά, ακολούθησε ο άτυχος (σ.σ.: ρήξη 
χιαστού) Μαχαίρας! Ήταν να πάει και ο Χνιντ. Δεν έγινε. Το 
δρομολόγιο Σπάτα-Νίκαια σύνηθες. Πλέον, κόπηκε οριστικά. 
Αλλαξε το τροπάριο. Ανάμεσα στον Ιωνικό και την ΑΕΚ δεν 
πέφτει ούτε τηλέφωνο…   

Απόλλων Αθηνών. Το απόλυτο χάος. Δεν πρόκειται να 
μείνει παίκτης και το μοναδικό διαθέσιμο πρόσωπο 

στην πιάτσα για να δέχεται/ακούει προτάσεις παικτών είναι 
ο Αντώνης Μανίκας. Ως πότε, όμως, και αυτός;  

Πασχάλης Σταϊκός! Η ποδοσφαιρική του σχέση με τον 
ΟΦΗ δεν «τσουλάει» ανάλογα στον χρόνο. Αξίωσε την 

αποχώρηση ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του. Οι 
Κρητικοί θέλουν το κάτιτις ως αντάλλαγμα. Με ένα sell on τέλος 
όλοι θα ́ ναι happy.  




NEXT ONE…                              
Μπορεί οι Λιάσος, Λώλης ΑΚΟΜΗ να μην έχουν «μεγαλώσει» 
ανάλογα, μπορεί ο Μίνα (΄04 γεννημένος) του χρόνου να 
πάρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, μα για εκείνον που 
στάζει η φαμίλια Χριστοβασίλη, είναι ο Ιάσων Κύρκος! Και 
μάλιστα με την αλλαγή συστήματος σε 4-3-3 θεωρούν πως 
ο ’03 επιτελικός χαφ τη νέα σεζόν θα δημιουργήσει θόρυβο. 
Φυσικά, ούτε λόγος για εκπροσώπηση…  

ΚΑΊ, ΤΩΡΑ;                        
Βαγιαννίδης, πήγε και ΔΕΝ ακούμπησε στην Ιντερ. Ζαγαρίτης 
πήγε και ΔΕΝ πέρασε από την Πάρμα. Μπουζούκης 
περιμένουμε impact τη νέα σεζόν στον ΟΦΗ. Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης. Δοκίμασε και αυτός να ανοίξει τα φτερά 
του μακριά από τον Παναθηναϊκό. Η επιλογή χώρας φάνταζε 
ιδεατή. Το project της ομάδας (Βέιλε) και ο ίδιος σε ατομικό 
επίπεδο δεν τσούλησαν. Υποβιβασμός και 31 ματς/4 γκολ για 
τον ίδιο. Το club αξιώνει χρήματα για την αποχώρησή του. 
Ενδιαφερόμενος;  

O ΑΠΟΛΎΤΟΣ Κος ΜΑΡΤΊΝΣ!                
Η χρονιά μπορεί να έκλεισε με την κούπα του πρωταθλητή, 
αλλά άφησε μπόλικα αγωνιστικά ερωτηματικά για την επόμενη 
μέρα. Το τσουνάμι των αλλαγών έχουν ήδη παρασύρει τους 
Μοντέστο, Σουλούκου. Έστω και για διαφορετικούς λόγους. 
Εκείνος untouchable όντας και του χρόνου η ναυαρχίδα στο 
μυαλό του boss. Η πίεση, όμως, δεν κρύβεται. Το περιβάλλον 
του κάνει λόγο για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαίρι του 
Πέδρο Μαρτίνς σε σημείο που να ΜΗΝ απαντούσε καν σε 
κλήσεις παικτών του. Η πίεση της πρόκρισης στην προκριματική 
φάση του Τσάμπιονς Λιγκ τον έκανε απόλυτο. Σε σημείο που οι 
Μπουχαλάκης, Μασούρας να ́ χουν μόλις 7 ημέρες άδεια μετά 
από ένα 11μηνο αγωνιστικό υποχρεώσεων. Λάθος διαχείριση 
κόουτς. Με το καλημέρα…   

ΝΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΊΟ!              
Χοσέ Κρέσπο. Τα γράψαμε και εν τέλει δικαιωθήκαμε 
αναφορικά με το ύψος (και την κατάληξη) της πρότασης 
της ανανέωσης του ΠΑΟΚ στον 35χρονο Ισπανό στόπερ που 
εκλήφθηκε από τον ίδιο ως… συμβατική! Την ίδια στιγμή 
που ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ανάψει το «πράσινο» φως! 
Πίσω από τις λέξεις, πάντως, υπάρχει ο μύθος στην Σαλόνικα 
που θέλει την «σιδηρά κυρία» του «Δικεφάλου» να ΄χει 
στραβώσει με την εταιρεία εκπροσώπησης (σ.σ.: YOU FIRST) 
του Κρέσπο που πέρυσι 31 Αυγούστου την άφησε στήλη άλατος 
σε μία μεταγραφική υπόθεση παίκτη από την Ουντινέζε (τότε). 
Αυτά…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΠΟΊΕΣ ΕΊΝΑΊ ΟΊ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΎΠΩΣΕΊΣ 
ΤΟΎ ΚΟΎΧΑΡΣΚΊ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΊΑΚΟ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΑΕΚ; 

quizTime
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Με 2’23’’ να απομένουν για το τέλος της 
αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε στο γήπεδο 
τον Γιώργο Πρίντεζη ώστε να πάρει το τελευταίο μεγάλο 
χειροκρότημα! Ήταν η αποθέωση για τον αρχηγό του 
Ολυμπιακού, ο οποίος τερματίζει την τεράστια καριέρα 
του στην ομάδα που αγάπησε και μάλιστα με τίτλους 
στην Ελλάδα και συμμετοχή σε φάιναλ φορ στην 

Euroleague.
Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει εξασφαλίσει τη θέση του 
ως Legend στην ιστορία του Ολυμπιακού και τερμάτισε 
όπως ακριβώς θα ήθελε: Στο ΣΕΦ, μπροστά στον κόσμο 

και σηκώνοντας πρώτος το τρόπαιο στην απονομή.

baskeTIME
ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ 
ΤΟ DOUBLE ΜΕΤΑ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ

93 - 74

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΙΧΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 55-

40, 63-53, 93-74
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥ-

ΟΚΑΠ 8, ΝΤΟΡΣΕΪ 6, ΦΑΛ 6, ΒΕ-
ΖΕΝΚΟΦ 25, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10, 

ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ 8, ΣΛΟΥ-
ΚΑΣ 14, ΜΑΡΤΙΝ 2, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, 

ΖΑΝ ΣΑΡΛ 4, ΜΑΚΚΙΣΙΚ 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΒΟΒΟΡΑΣ): ΠΑ-
ΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 14, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 6, 

ΓΟΥΑΪΤ 2, ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ 23, ΣΑΝΤ ΡΟΣ 
3, ΣΙΒΑ 9, ΜΕΪΚΟΝ, ΜΠΟΧΏΡΙΔΗΣ 

10, ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ 3, ΕΒΑΝΣ 3

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-74 του 
Παναθηναϊκού, έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών στην Basket League και κατέκτησε το 13ο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του, το πρώτο του double μετά από 25 χρόνια και μάλιστα αήττητος στα 

πλέι οφ (8-0) και με μόλις μια ήττα στην Κανονική Περίοδο!
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Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Αβραάμ 
Παπαδόπουλος και του χρόνου. O Έλληνας κεντρικός αμυντικός ανανέ-
ωσε το συμβόλαιο του. Εξελίξεις αναμένονται με τον Χένρι Ονιεκού-
ρου, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία θέλουν την Μπεσίκτας να τα 
έχει βρει με τον παίκτη και αυτό που απομένει είναι να συμβεί το ίδιο 

και με τους Πειραιώτες.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Είχαν προκύψει δυσκολίες στη μεταγραφή του Ντομινίκ Κοτάτσκι. 
Τέλος καλό όλα καλά όμως, όπως όλα δείχνουν. Ο Κροάτης γκολκί-
περ αγωνίστηκε πέρυσι στην Γκόριτσα ως δανεικός από τον Άγιαξ. Στη 
συμφωνία είχε «μπει» ρήτρα για τα δικαιώματά του. Οι Κροάτες έκαναν 
χρήση της οψιόν, αφού πρώτα είχαν έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ 

και ο 22χρονος πορτιέρε ετοιμάζει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη.

Σε σχέση με πέρυσι, όταν και άργησαν οι προσθήκες στον Παναθηνα-
ϊκό, εντοπίζονται φέτος δύο μεγάλες διαφορές. Η Ευρώπη, που φέρ-
νει νωρίτερα την έναρξη της σεζόν, αλλά και το ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
γνωρίζει πια τέλεια την ομάδα του και τι αυτή χρειάζεται. Εξ ου οι 2 
γρήγορες μεταγραφές (Λοντίγκιν, Γκάνεα). Εξ ου και ότι ως την πρώ-

τη εβδομάδα του Ιουλίου, αναμένονται χαφ και εξτρέμ. 

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Πάπε Σεϊκ Ντιόπ, υπάρ-
χει συμφωνία για 3ετές συμβόλαιο με τον 24χρονο μέσο. Εξτρέμ και 
σέντερ φορ οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν οι «κι-
τρινόμαυροι». Ως προς το πρώτο σκέλος, «παίζει» δυνατά ο ικανότατος 
Ραφαέλ Καμάτσο, 22 ετών, ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας η οποία και 
συζητά το δανεισμό του. 

Επίσημη πρόταση στη Θέλτα για δανεισμό του Ορμπελίν Πινέδα κα-
τέθεσε η ΑΕΚ. Ο Μεξικανός άσος θέλει πολύ να παίξει στα μέρη μας, 
καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται πως θα δουλέψει ξανά με τον Μα-
τίας Αλμέιδα μετά τα 2,5 χρόνια που συνυπήρξαν στην Τσίβας. Ο Αργε-
ντινός κόουτς άλλωστε, είναι που τον έχει αναγάγει σε Νο1 μεταγρα-

φικό στόχο της Ένωσης.



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ 

www.xosetips.com

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00
ΛΑΜΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,75
Η εμπειρία μίλησε στο πρώτο ματς με την Λαμία να κάνει βήμα 

παραμονής. Η Βέροια τώρα δεν έχει να χάσει κάτι και θα παίξει για το 
θαύμα της ανατροπής.

Ποντάρουμε σε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 17:00
ΓΚΡΕΜΙΟ-ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΕΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Την επιστροφή στα σαλόνια έχει ως μοναδικό στόχο η ιστορική 
Γκρέμιο. Το ξεκίνημα πάντως είναι καλό με την ομάδα να έχει 

προσαρμοστεί στα δεδομένα της κατηγορίας.

Κυνηγάμε ένα γρήγορο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 22:00
ΛΟΝΤΡΙΝΑ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ

2 -0,25 2,00
Με τη ψυχολογία στα ύψη η Βάσκο Ντα Γκάμα μετά τη μεγάλη νίκη 

στο ντέρμπι με την Κρουζέιρο. Από τα φαβορί για την άνοδο η 
Βάσκο θα ταξιδέψει στη Λοντρίνα για να δώσει συνέχεια στα θετικά 

αποτελέσματα.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ

1 1,90
Η Ιρλανδία θα πάρει ξανά την προτίμηση μας με στήριξη στο φαβορί. 

Την τριάδα κυνηγάει η Σλίγκο με την έδρα να αποτελεί όπλο της 
ομάδας. Για την παραμονή μέσω μπαράζ θα παλέψει η Φιν Χαρπς 

ούσα μέτρια από την αρχή της χρονιάς.

Αξία και στήριξη στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 00:30
ΝΑΟΥΤΙΚΟ ΡΕΣΙΦΕ-ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ

2 DNB 1,95
Τοπικό ντέρμπι του Ρεσιφέ με μεγάλη αντιπαλότητα και αναμένεται 

μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Με όπλο την άμυνα οι 
φιλοξενούμενοι διατηρούνται σταθερά στα ψηλά στρώματα της 
βαθμολογίας και έχουν ως στόχο την επιστροφή στα σαλόνια.

 Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 04:30
ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ

OVER 2,5 1,66
Στο αγαπημένο MLS θα παίξουμε μπάλα ποντάροντας φυσικά στα 

γκολ. Στα ψηλά στρώματα η Σολτ Λέικ και δύσκολα δεν θα βρεθεί στα 
πλέι οφ. Σε δύσκολη θέση η Σαν Χοσέ, μόνο με θαύμα θα προλάβει να 

προκριθεί στην επόμενη φάση.

Το σημείο μας θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες και αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα στο διοικητικό μέτωπο της 
Αγίας Παρασκευής, με φόντο τη επόμενη σε-
ζόν. Επίσημη είναι πλέον η αποχώρηση του 
εμβληματικού ηγέτη της Αγίας Παρασκευής 
Μάριου Τζώρτζη, ο οποίος απέστειλε και γρα-
πτώς την παραίτηση του στο ΔΣ της ομάδας. 
Αναλυτικά το περιερχόμενο της επιστολής: 
«Μετά από 50+ χρόνια παρουσίας, και της 
όποιας προσφοράς μου, στην αγαπημένη 
μου Σάντα ως αθλητής και ως παράγοντας, 
με την παρούσα ανακοινώνω ότι παραιτού-
μαι από τη θέση του προέδρου και τον ΑΟΑΠ 
γενικότερα. Αποχωρώ με τη συνείδηση ήσυ-
χη. Σε όλη την πορεία μου λειτούργησα έντι-
μα και έπραξα το καλύτερο δυνατό για την 
αγαπημένη ομάδα του Δήμου μας, απ’ όποια 

θέση κι αν την υπηρέτησα. Ποτέ μέχρι σήμε-
ρα δε δέχτηκα, ούτε επέτρεψα, παρεμβάσεις 
στο έργο μου το οποίο μόνον όσοι αγαπούν 
πραγματικά τη Santa γνωρίζουν κι επικρο-
τούν. Δε δέχτηκα επίσης να έχω “δίπλα μου” 
επί μακρόν ανθρώπους ανίκανους, κουτοπό-
νηρους, ανέντιμους, αναξιόπιστους κι επικίν-
δυνους για την ομάδα, και όχι μόνο, ούτε η φι-
λοσοφία μου ταιριάζει με αυτήν του Μ. Γκόφα 
και με τα δεκανίκια του, που στηρίζουν έναν 
ο οποίος λειτουργεί παρασκηνιακά χωρίς να 
είναι καν μέλος του Συλλόγου μας και ουσι-
αστικά βλάπτει την ομάδα. Αφήνω την ομά-
δα πρωταθλήτρια, στην Γ’ Εθνική κατηγορία, 
στα χέρια αυτών που “κατάφεραν” όσα έγι-
ναν μέχρι σήμερα στην αντρική και τη γυναι-
κεία ομάδα μας. Είναι πλέον “στο χέρι” των 
πραγματικών φίλων της ομάδας να τη σώ-
σουν. Ας γνωρίζουν οι πάντες ότι «ο εχθρός» 
λειτουργεί παρασκηνιακά είναι εντός κι όχι 
οπωσδήποτε κάποιοι εκτός. Συγχαίρω κι ευ-
χαριστώ τους παίχτες μου , τους προπονη-
τές μου, όλους τους Δημοτικούς επικεφαλής 
με τους οποίους συνεργάστηκα στη μακρό-
χρονη πορεία μου και όσους στάθηκαν δίπλα 
μου με ειλικρίνεια. Εύχομαι καλή συνέχεια και 
καλή τύχη στην ομάδα ΜΟΥ. Με την ελπίδα 
πως, για το καλό του ΑΟΑΠ, δε θα χρειαστεί 
να επανέλθω και να γίνουν γνωστές λεπτο-
μέρειες γι’ αυτούς που με ανάγκασαν ν’ απο-
χωρήσω, παραμένω “Σάντα για πάντα”».

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, θεω-
ρούνται από μόνα τους ως δεδομένα. Και ως 
δεδομένο πλέον θεωρείται όταν η συμπό-
ρευση ομάδας και προπονητή, είναι θετική 
και μάλιστα το αποτέλεσμα, μέσα στους στό-
χους. Αυτό συνέβη και στη περίπτωση των 
Αμπελοκήπων και του Παναγιώτη Τσορμπα-
τζόγλου. Το ότι ο τελευταίος έβαλε την υπο-
γραφή του στην ποδοσφαιρική αναμόρφω-
ση του συλλόγου, δούλεψε με συνέπεια και 
με σοβαρότητα όλα αυτό το διάστημα, που 
είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της ομάδας 
στη Β’ κατηγορία, συνεκτιμήθηκαν από τη δι-
οίκηση του συλλόγου και τον πρόεδρό του 
Κώστα Ανδριόπουλο, με συνέπεια η παρα-
μονή του στον πάγκο να είναι μια ακόμη επι-
βεβαίωση του ίδιου του Τσορμπατζόγλου. 
Από εκεί κι έπειτα έχουν κλειστεί πέντε φι-
λικά, ενώ η έναρξη της περιόδου έχει ορι-
στεί για τις 16 Αυγούστου.  Παραμένει ο βασι-
κός κορμός, ενώ θα επιδιωχθεί η απόκτηση 
κάποιων ονομάτων που θα βοηθήσουν την 
ομάδα, στη δύσκολη χρονιά που έρχεται…

ΚΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΤΖΏΡΤΖΗΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΏΡΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ

Εν τέλει το 
παντρεύτηκε το 
κορίτσι!

Χθες  παντρεύτηκε 
την εκλεκτή της καρ-
διάς του ο Παναγιώ-
της Χριστοφιλέας με 
παπά και με κουμπά-
ρο. Βίον ανθόσπαρ-
το  και από μας στο 
γνωστό προπονη-
τή της ΕΠΣΑΝΑ και 
υπεύθυνο των Μι-
κτών. Το παίδευε το 
παίδευε το κορίτσι, 
να που ήρθε η ώρα 
που της πέρασε επι-
τέλους το στεφάνι… 
Όλα καλά… * Πολ-
λές αποχωρήσεις  
από τον Ολυμπια-
κό Βάρης, δεν ξέρω 
τι γίνεται εκεί…  Κά-
ποια τηλέφωνα που 
έκανα με Μπουρ-
γάνη, δεν έπιασαν  
τόπο, αφού μάλλον 
δεν θα είχε χρόνο. 
* Αυτή η ανακοίνω-
ση της Λούτσας για 
τον Βλάση Χατζηα-
ναστασίου, μήπως 
βγήκε λίγο αργά, 
όταν ήδη το ξέραμε 
όλοι μας;  Δεν πει-
ράζει, έστω και έτσι, 
κάτι είναι κι αυτό… 
*  Η πρώτη ανανέω-
ση του Θησέα Ν. Μά-
κρης είναι ο Κωστά-
κης Ζιάγκος. Έτσι 
έπρεπε… αρχηγά-
ρα με τα όλα της… 
Δίκαια ο  Τρίμης ξε-
κινά από αυτόν… Η 
σημαία του συλλό-
γου είναι άλλωστε… 
* Κάποιος με ρω-
τούσε  πως προέκυ-
ψε ο Παρασκευαίδης  
στη Τριγλία! Ειλικρι-
νά, δεν καταλαβαίνω 
αυτές τις ερωτήσεις 
όταν μου τις κά-
νουν.  Ε δεν είναι και 
άγνωστος ο Γιώργα-
ρος στην ΕΠΣΑΝΑ. 
Έχει κάνει το αγρο-
τικό του κι έχει πά-
ρει  τις πρώτες του, 
εμπειρίες. Άρα άνοι-
ξε μια πόρτα που για 
την πάρτι του, είναι 
μισάνοιχτη… * Οδη-
γία προέδρου προς 
τον νέο προπονητή, 
να ασχοληθεί και να 
κάνει επαφές μόνον 
με τους νέους παί-
κτες! Γιατί με τους 
παλιούς θα το κάνει 
ο ίδιος! Απίστευτα 
πράγματα…

Το μεταγραφικό του καλπασμό 
συνεχίζει απτόητος ο Φοίνικας 
Περιστερίου, δημιουργώντας 
όλες τις απαραίτητες προοπτι-
κές, που θα του επιτρέψουν να 
διεκδικήσει με αξιώσεις μία αξι-
οπρόσεκτη πορεία στο επερ-
χόμενο δύσκολο πρωτάθλη-
μα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα η 
φιλόδοξη ομάδα των δυτικών 
προαστίων και μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες προχώ-
ρησε σε ακόμη μία σπουδαία 
προσθήκη, αφού ανακοίνω-
σε την απόκτηση του εξαιρε-
τικού αμυντικού μέσου Δημή-
τρη Γιαταγανάκη. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Ο σύλλογός 
μας, βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει τη δεύτε-
ρη μεταγραφή μας για φέτος. 
Συνεχίζοντας την προσπάθεια 
ενίσχυσης του ρόστερ, η ομά-
δα μας ήρθε σε συμφωνία με 
το Δημητρη Γιαταγανάκη. Ο 
νεαρός μεσοαμυντικός είναι 
25 χρόνων, και έχει ξεκινήσει 
από τον Ατρόμητο Αθηνών, 
παίζοντας μέχρι και την Κ20, 
και έχει αγωνιστεί σε Πανγυ-
θεατικό, Κερατσίνι και Ιωνικό 
στη Γ’ Εθνική, ενώ τη σαιζόν 
2021-2022 φόρεσε τα χρώματα 
του Ολυμπιακού Λιοσίων, για 
την Α’ Κατηγορία, με την ομά-
δα των Λιοσίων να τερματίζει 
στην 3η θέση, και τον ίδιο να 
παίζει σε όλα τα παιχνίδια. Κα-
λωσορίζουμε λοιπόν, τον Δη-
μήτρη στον Φοίνικα Περιστερί-
ου, και του ευχόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες με την ομά-
δα μας».

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
«Θωράκισε» τα 
μετόπισθεν με 
Γιαταγανάκη 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

Τέλος από τις ακαδημίες  
της Τερψιθέας  
ΟΙ δρόμοι του  Φώτη Καλαμάρα και της Τερ-
ψιθέας χώρισαν.  Οι δυο πλευρές δεν τα βρή-
καν, με συνέπεια ο ικανός προπονητής να 
αποχωρήσει από τις ακαδημίες . Παρότι δέ-
χθηκε πρόταση για να παραμείνει και  τη νέα 
χρονιά στο σύλλοο, εν τούτοις ο Καλαμά-
ρας, δεν δέχθηκε. Ο ίδιος  με δηλώσεις ανα-
φέρει τα εξής,  όταν ρωτήθηκε σχετικά:  «Ευ-
χαριστώ πολύ την Απερχόμενη διοίκηση του 
ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Γλυφάδας με Πρόεδρο τον 
κ.Τσιρόπουλο Στέλιο και τον Τεχνικό διευθυ-
ντή Σκουμπουρδή Αντώνη που μου έδωσαν 
την δυνατότητα τον περασμένο Ιανουάριο να 
δουλέψω στην Κ18 του συλλόγου. Ήταν ενα 
δύσκολο αλλά εποικοδομητικό 6μηνο. Πι-
στεύω ότι κατάφερα να βάλω το μυαλό των 
αθλητών σε ένα μοντέρνο τρόπο ποδοσφαι-
ρικής σκέψης. Επίσης θέλω να ευχαριστή-
σω την Νεοεκλεγείσα διοίκηση με Πρόεδρο 
τον κ. Μουλακάκη Βασιλη για την τιμητική 
πρόταση που μου έκαναν για την νέα χρο-
νιά αλλά μετά από ώριμη σκέψη έκρινα ότι 
δεν είναι το κατάλληλο timing. Οι δρόμοι μας 
σίγουρα θα ξανασυναντηθούν. Σας Ευχαρι-
στώ πολύ. Όσο για το επόμενο βήμα πιθα-
νότατα θα είναι και πάλι στα γνώριμα μονο-
πάτια της ΕΠΣΑΝΑ».

This is AthensΟ Μάριος Τζώρτζης (δεξιά)
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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

Το 3-0 δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφισβήτησης για την ανωτερότητα του Ολυμπιακού σε αυτή τη σειρά των 
τελικών. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν κι αναμενόμενο με βάση την εικόνα που παρουσίαζαν οι δύο ομάδες όχι μόνο 
στα πλέι οφ (ειδικά στα ημιτελικά που ο Παναθηναϊκός αγκομαχούσε απέναντι στη Λάρισα ενώ ο Ολυμπιακός έκανε 

περίπατο με τον Προμηθέα) αλλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και την άνετη και δίκαια κατάκτηση του πρωταθλήματος, 

για πρώτη φορά μετά το 2016, για 13η συνολικά αλλά και για το πρώτο double μετά το 1997. Φυσικά η απόλυτη 
κυριαρχία εντός συνόρων και η συμμετοχή στο φάιναλ φορ της Euroleague (για πρώτη φορά μετά το 2017) συνιστούν 

μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Για το συναισθηματικό (και όχι μόνο) της υπόθεσης δε θα μπορούσαμε παρά να 
αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή στον Γιώργο Πρίντεζη που τερματίζει την τεράστια καριέρα του με ένα double. Τα 

περισσότερα χρόνια του τα πέρασε στην ομάδα που αγάπησε (εξαίρεση μια χρονιά δανεισμού στην Ολύμπια Λάρισας 
και μιάμιση σεζόν στην Μάλαγα) και την υπηρέτησε πιστά.

Με στιγμές που έχουν μείνει στην ιστορία (κορυφαία φυσικά το νικητήριο «πεταχτάρι» το 2012 στην Πόλη) και με 
απαράμιλλο ήθος, ο Γιώργος Πρίντεζης αποχαιρετά την ενεργό δράση ως αρχηγός του Ολυμπιακού, τροπαιούχος και 
νικητής. Τι καλύτερο, αλήθεια; Το θετικό για τον Ολυμπιακό, εκτός φυσικά από την επιστροφή του στην κορυφή είναι 
ότι χρειάζεται λίγες «πινελιές» ώστε να ανέβει ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο ισχυρός ενόψει Euroleague. Αν 
το καλοσκεφτείτε, με ένα τεσσάρι πλάι στον Βεζένκοφ (αντί του Πρίντεζη) ένα καλύτερο δεύτερο πεντάρι κι εφόσον 

ανανεώσει (και) τον Ντόρσεϊ, είναι πολύ ισχυρός και βέβαια με έναν «καλό» κορμό.
Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά περισσότερα να λύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι τα χρήματα είναι περιορισμένα και 

συγκεκριμένα άρα οι κινήσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα είναι με το μοιρογνωμόνιο και το περιθώριο λάθους θα πρέπει 
να είναι μικρό. Ο σχεδιασμός δεν ήταν καλός και δεν καταλάβαμε ποτέ τι μπάσκετ ακριβώς ήθελε να παίξει ο 

Παναθηναϊκός. Πέραν τούτων στη διάρκεια των πλέι οφ έκανε περισσότερο επικοινωνιακή διαχείριση «κυνηγώντας» 
την ΕΟΚ, τον Λιόλιο και τους διαιτητές, θέλοντας να έχει ένα «μανδύα» για να καλύψει τις αδυναμίες του. Μόνο που 
δεν καλύπτονται. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει! Τι 

μπάσκετ θέλει να παίξει, ποιο πλάνο να υποστηρίξει. Έχουμε καιρό για όλα αυτά.
Προς το παρόν γράφεται ιστορία καθώς ο Ολυμπιακός γίνεται και η πρώτη ομάδα που ανεβαίνει από την Α2 και 

κατακτά τον τίτλο. Σοβαρά, έτσι δεν έγινε;

AΞΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ 
ΠΡΙΝΤΕΖΗ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...




