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ΒΓΑΖΕΙ  
ΝΟΗΜΑ

H χρονιά που έκανε με τον ΠΑΟΚ ήταν ΤΟ 
ταβάνι. Φάνταζε εξαιρετικά απίθανο να έμε-
νε παραπάνω στην Τούμπα. Τόσο ο ίδιος, όσο 
και η φαμίλια του ήθελαν να εξαργυρώσουν 
το momentum. Οπερ και εγένετο με την μετα-
γραφή του στην Νόριτς. Τόσο το club, όσο και 
το πρωτάθλημα δεν «κούμπωσαν» στο ποδο-
σφαιρικό status του Χρήστου Τζόλη. Ένα χρό-
νο μετά το deal έφθασε σε σημείο να παίζει 
με την Νόριτς u23, να χάνει την θέση του στην 
Εθνική Ελλάδας, η ομάδα του να υποβιβάζεται 
και ο ίδιος πλέον να αναζητά έναν ποδοσφαι-
ρικό προορισμό για να αναπληρώσει τον χα-
μένο του εγωϊσμό. Πάμε στην επόμενη μέρα. 
Η Κλαμπ Μπριζ θέλει, αλλά ΔΕΝ μπορεί (ακό-
μη) να φθάσει το νούμερο που αξιώνει η Νό-
ριτς για πώληση (σ.σ.: 10 μύρια). 
Η Γκλάντμπαχ, όπως σας έχουμε αποκαλύ-
ψει, με τον Ντάνιελ Φάρκε στον πάγκο της 
είναι μία ακόμη option για τον 20χρονο διε-
θνή winger. Εκείνη όμως που βάσει πληρο-
φόρησης μας έρχεται με φόρα είναι η Φέγε-
νορντ. Ναι, η φιναλίστ του Conference League. 
Ναι, το club που Νο1 στις αποφάσεις είναι ο 
Φρανκ Αρνεσεν που ΄χε περάσει ένα φεγ-
γάρι και από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, βάσει της 
ίδιας πηγής φέρεται να ΄ναι και ο άνθρω-
πος που άνοιξε τον φάκελο Τζόλης στην ολ-
λανδική ομάδα. Χρήματα για αγορά ΔΕΝ υπάρ-
χουν. Διάθεση για δανεισμό, καλύπτοντας το 
70-80% του συμβολαίου του παίκτη υφίστα-
ται στο 101%. 
Κάπου εδώ έγκειται η διαλλακτικότητα της Νό-
ριτς και φυσικά η θέληση του παίκτη να αποδε-
χθεί την προοπτική των Ολλανδών ως ποδο-
σφαιρική επιλογή ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή 
που η Φέγενορντ έχει βάλει στην βιτρίνα τον 
Κολομβιανό, Λουίς Σινιστέρα με αντίτιμο τα 20 
μύρια συνάμα «τρέχει» να καλύψει τον διάδο-
χό του με τον Χρήστο Τζόλη να είναι στο Top3 
των επιλογών των Ολλανδών. Μην ξεχνάμε 
πως στο scouting department από πέρυσι και 
μάλιστα με επιτυχία δουλεύει ένα Ελληνόπου-
λο, ο Χρήστος Ακκάς που αποχώρησε από τον 
ΠΑΟΚ και γνωρίζει απέξω και ανακατωτά τον 

Τζόλη. Τα υπόλοιπα συν τω χρόνω…   

Παρασκήνια➠





Ο ΤΖΟΛΗΣ ΠΕΡΥΣΙ ΔΕΝ 
ΕΒΓΑΛΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
90ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΡΙΤΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ 
«ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ 2026 ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ 600ΑΡΙ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ;                     
Στον ποδοσφαιρικό πλανήτη Αρη 
συντελείται μία αγωνιστική ανα-
δόμηση που βγάζει ερωτη-
ματικά. Ο Σάσα με συμβό-
λαιο μέχρι το 2024, αξίωσε 
εδώ και τώρα την λύση της 
συνεργασίας του. Ο Μπαντού 
Εντιαγε που μέχρι αρχές Ιου-
νίου, ο πρόεδρος ζητούσε μέχρι 
και 1 μύριο transfer fee αποχώρησε 
ως free agent!
Και πάμε στο ταξίδι στην Ισπανία. Εκεί που ο Χερμάν 
Μπούργος πήγε για να ζητήσει 2-3 upcoming παί-
κτες (σ.σ.: δύσκολα να έρθει κάποιος) από την 
Ατλέτικο και το αφεντικό την έψαξε για τον Σα-
ντιάγκο Αρίας που έχει συμβόλαιο πάνω από 1 
μύριο καθαρά. Μιλάμε για τον δεξιό μπακ που 
φέτος έπαιξε δανεικός στην Γρανάδα! Κοινώς, τε-
λείως διαφορετική προσέγγιση από τους δύο ισχυρούς άν-
δρες του club. Χμμμμ….  

ΤΟ UPGRADE ΤΟΥ «ΤΟΡΟ»!                 
  

Διαχρονικά «ψυχάρα» στα μάτια της… εξέ-
δρας! Από τις προσωπικότητες που ανέκαθεν 
ξεχώριζε το boss. Ο άνθρωπος που έπαιξε 
σημαίνοντα ρόλο στην επιστροφή του Κώστα 
Μανωλά και τον επαναπατρισμό του Σωκρά-
τη Παπασταθόπουλου. Εκείνος που πέρυσι 
μεταξύ γηπέδου και… διοίκησης διατηρού-
σε ένα balance στα αποδυτήρια. Αυτός που 
πλέον μετά τις αποχωρήσεις των Μοντέστο, 
Σουλούκου (σ.σ.: μέχρι τέλος του μήνα και 
τυπικά) αντίστοιχα βγαίνει μπροστά στο αγω-
νιστικό σκέλος για την ατζέντα των μεταγρα-
φών και όχι μόνο. Ηδη, το κινητό του παίζει 
έντονα στην πιάτσα των ατζέντηδων. Μέχρι 
την ώρα που θα εμφανιστεί ο τεχνικός δι-
ευθυντής, ο Βασίλης Τοροσίδης θα «τρέχει» 
το club. Δεν είναι τυχαία και η (έσχατη) μι-
σθολογική του αύξηση…    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΡΙΤΣ



«ΣΚΑΛΏΝΕΙ»…                                       
Βασίλης Σουρλής! Εδώ και μία διετία έχει απορροφηθεί πλήρως 
στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αποτελώντας πλέον εκ των 
βασικών πυλώνων της Εθνικής Ελπίδων. Αίφνης, ο Πέδρο Μαρτίνς 
τον «έκοψε» από την αποστολή στην Αυστρία την ίδια στιγμή που 
στο club φέρεται να μην είναι τόσο positive στο ενδεχόμενο 
δανεισμού του στο εξωτερικό. Αλήθεια, πως θα «τσουλήσει» 
το development στην εν λόγω περίπτωση;  

«ΕΣΚΑΣΕ» ΠΡΌΤΑΣΗ!                                              

Χάρης Χαρίσης. Πήγε 27, αλλά ακόμη «πουλάει». Μολονότι 
υπέστη ρήξη χιαστού και του «κόπηκε» η φόρα. Ο Ατρόμητος 
δεν τον άφησε εκτεθειμένο και ανανέωσε για δύο χρόνια. 
Επέστρεψε «σιδερένιος». Εβγαλε την χρονιά με 25 ματς και 
βάσει πηγών μας ήδη club από την Τουρκία τον έχει ξελογιάσει. 
Δίνει και το κάτιτις σε Ατρόμητο. Κανένα 150άρι. ΔΕΝ είναι 
ακόμη αρκετά. To be continued…   

Νίκος Κοροβέσης. Με πάνω από 100 αγώνες στον ΟΦΗ 
ολοκλήρωσε φέτος την συνεργασία του και πλέον κυκλοφορεί 

ελεύθερος στην αγορά. Μέχρι νεοτέρας ούτε φωνή, μήτε ακρόαση 
για το 80άρι που αξιώνει στα 31 του.  

Γιάννης Πασάς. Τα «έσπασε» φέτος με την Βέροια, μετρώντας 
25 γκολ σε 34 ματς. Πλέον, στα 31 του θέλει να εξαργυρώσει 

την χρονιά του με ένα εξαψήφιο συμβόλαιο. Η Κύπρος αποτελεί 
προτεραιότητά του.   




«ΛΙΌΝΤΑΡΙ» ΠΌΥ ΒΡΥΧΑΤΑΙ…                                
Ταλεντάρα, αλλά μυαλό κουκούτσι! Εφθασε στα μέρη μας με 
τις πλάτες του Αντώνη Αποστολόπουλου. Ηταν μία ομάδα μόνος 
του. Στην κυριολεξία! Ο Χικάμ Κανίς σημείωσε 17 γκολ σε 31 
αγώνες με τον Πανσερραϊκό. Ξανάνιωσε ποδοσφαιρικά και 
τα νούμερα του έχουν δημιουργήσει εντύπωση. Σε σημείο 
που club από την Ρωσία να ετοιμάζεται για πρόταση 300.000 
ευρώ στα «λιοντάρια».  Ενδιαφέρον…  

ΌΥΤΕ Ό ΙΔΙΌΣ!                         
Την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός διαφημίζει πως ο Κίτσος 
είναι το next big thing (σ.σ.: by the way προσβλήθηκε 
από… ίωση),  o  Αποστολόπουλος πρόκειται για 
τρομερά upcoming project, o Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να 
πάρει στην Αυστρία backup του Ρέαμπτσιουκ, τον Λεονάρντο 
Κούτρη. Τον παίκτη που ο ίδιος τον Μάϊο του ’19 έκρινε πως 
θα είναι αναπληρωματικός του Τσιμίκα και έξι μήνες μετά 
έδωσε το ΟΚ για την αποχώρησή του σε Μαγιόρκα, Φορτούνα 
Ντίσελντορφ. Ούτε ο ίδιος ο παίκτης δεν το πίστευε!   

ΠΑΝΤΕΛΗ, ΕΙΣΑΙ AVAILABLE…                  
Aς όψεται η μαμά. Εκείνη ήταν ο λόγος της πρόωρης 
μετανάστευσης της φαμίλιας Χατζηδιάκου στην Ολλανδία. Η 
ίδια αποτέλεσε βασική αιτία που ο γιόκας της, Παντελής πέρασε 
το κατώφλι της ακαδημίας της AZ όντας γνώστης της ντόπιας 
γλώσσας. Πλέον, πέρασαν 7 ολάκερα χρόνια. Εγινε βασικός 
τόσο στο club του, όσο και στην Εθνική Ελλάδας. Μάλιστα, η ΑΕΚ 
φέρεται να έκανε και επίσημη πρόταση απόκτησής του, αλλά η 
Αλκμααρ είναι από τα πιο tough μαγαζιά για διαπραγματεύσεις. 
Πάντως, ο Χατζηδιάκος είναι στην transfer list των Ολλανδών 
μια και ο 25χρονος στόπερ έχει ήδη ενημερωθεί πως ΔΕΝ 
πρόκειται να ανανεωθεί η συνεργασία τους που εκπνέει εν 
έτει 2024. Στην Τουρκία, δεν τον έχουν ξεχάσει…   

AMBER ALERT!                
Μπορεί να πήρε ένα 20άρικο προκαταβολή, μπορεί να έδωσε 
τα χέρια με το boss, αλλά ο Αΐας Αοσμαν από την στιγμή που 
πάτησε το πόδι του στην Γερμανία, ο πατέρας του τού άλλαξε 
πλήρως την ατζέντα των προτεραιοτήτων. Ο Ιωνικός για χάρη 
του έκανε την υπέρβαση με 150 χιλιάρικα πρόταση για κλειστό 
διετές συμβόλαιο, αλλά εκείνος ΔΕΝ έβγαλε ποτέ από το 
μυαλό του το νούμερο των 250-300.000 ευρώ μετά την σεζόν 
που έκανε. Δεν είναι τυχαίο πως την τελευταία εβδομάδα 
ΔΕΝ σήκωνε κανένα τηλέφωνο από την Ελλάδα. Στον Ιωνικό 
μετανιώνουν που δεν τον πούλησαν τον Ιανουάριο στην ΑΕΚ!!! 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΏΣ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ ΣΤΌΝ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌ 
ΤΌΝ ΝΕΌ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ ΤΌΥ ΓΚΑΡΙ ΡΌΝΤΡΙΓΚΕΣ;quizTime
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Στο πρώτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 
2-0 από τη Ριντ. Ο Πέδρο Μαρτίνς χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές. «Στο 
α’ μέρος ήμασταν πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε, στόχος να είμαστε έτοι-
μοι στις 20 Ιουλίου για τη Μακάμπι Χάιφα», δήλωσε ο Πορτογάλος κόουτς. 
Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί επίσημα από τους Πειραιώτες η απόκτηση του 

Δανού εξτρέμ Φίλιπ Ζινκερνάγκελ.
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Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. 
Μια μέρα μετά τον Τιάγκο Ντάντας, πάτησε Θεσσαλονίκη και ο Κροάτης γκο-
λκίπερ προκειμένου να υπογράψει για 4+1 χρόνια. Ο Δικέφαλος φέρεται 
να έδωσε περίπου 2 εκατ. ευρώ συν μπόνους στην Γκόριτσα. Την ίδια ώρα, 
στον ΠΑΟΚ φορτσάρουν για τον Τάσο Δώνη. Συζητούν με τη Ρεμς για δανεισμό 

του Έλληνα εξτρέμ. 

Όπως έγραψε το sportime.gr, η Αλ Φατέχ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια 
της να κλείσει τον Φραν Βέλεθ. Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία εμμένει 
για τον 31χρονο Ισπανό στόπερ και εκτιμάται πως θα φτάσει την πρότασή της 
στα 600-700 χιλ. ευρώ, νούμερο που αν μη τι άλλο θα βάλει σε σκέψεις τον 

Παναθηναϊκό! 

Το sportime.gr αποκάλυψε πως ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επα-
φές με φορ που αγωνίζεται στην Premier League. Ο εκλεκτός έχει βρεθεί, οι 
επαφές έχουν προχωρήσει αρκετά και δεν αποκλείεται να κλείσει μέσα στον 
Σαββατοκύριακο. Κι αυτό ενώ ο Αμπουμπακάρ Καμαρά πιέζει για να πάει στον 
Ολυμπιακό, ο οποίος προσφέρει 5 εκ. ευρώ και τον Λοβέρα για τον Μαυριτα-
νό φορ.

Έντονη είναι η φημολογία που θέλει την ΑΕΚ να έφερε στην Αθήνα τον 
Γενς Γιόνσον, ωστόσο η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ διέψευσε κατηγορηματικά πως 
ο Δανός διεθνής μέσος έχει κάποια σχέση μαζί της. Κυκλοφόρησε ένα ακό-
μη μεταγραφικό σενάριο για τη μεσαία γραμμή .Σύμφωνα με τη γερμανική 
έκδοση του Sky Sport, η Ένωση κινείται για τον Αϊντίν Χρούστιτς της Αϊντρα-

χτ Φρανκφούρτης.



Στα χαρακώματα βρίσκονται ο ΕΣΑΚΕ και η ΕΟΚ, σημείο σύγκλισης δεν φαίνεται 
πουθενά και απομένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία αλλά και τι 
επιπτώσεις θα έχει στο Ελληνικό μπάσκετ. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΣΑΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη οι αδειοδοτήσεις των 
ομάδων άρα ισχύει η παράταση έως τις 30 Ιουνίου για τις τέσσερις ομάδες: ΑΕΚ, 
Αρη, Λάρισα και Απόλλωνα Πάτρας Η ΕΟΚ δια του αντιπροσώπου της αντέδρασε 
έντονα και σήμερα έχει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει 
τις επόμενες κινήσεις της. Η ομοσπονδία επιμένει ότι αυτό που κάνει ο ΕΣΑΚΕ 

είναι παράνομο και δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι.

baskeTIME
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ 
ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΚ 
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Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, που έχει μείνει ελεύθερος από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι ένα από τα 
ονόματα που ακούγονται για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο 55χρονος κόουτς είναι ελεύθερος, 
γνωρίζει καλά την εγχώρια πραγματικότητα και σίγουρα η προσαρμογή δε θα είναι τόσο δύσκολη. 
Παράλληλα έχει δουλέψει σε υψηλό επίπεδο και σε ιδιαίτερα απαιτητικούς Οργανισμούς. Αυτό 
σημαίνει ότι γνωρίζει πολύ καλά από πίεση και πώς να φτάνει στην επιτυχία. Παρότι επίσης έμεινε 
τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, ουδέποτε είχε «κόντρα» με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή κι 
εφόσον το «τριφύλλι» αποφασίσει να πάει σε λύση έμπειρου Έλληνα προπονητή, ο Σφαιρόπουλος 

είναι μονόδρομος. 



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ

www.xosetips.com

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 22:30
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ

1 DNB 1,80
Σε δράση η Βραζιλία όλο το τριήμερο θα την τιμήσουμε δεόντως.

Σε πολύ καλό φεγγάρι η Ατλέτικο έρχεται από δύο σερί εκτός έδρας 
νίκες, με τη ψυχολογία της ομάδας να είναι στα ύψη.

Στόχος ξανά το τρίποντο για την Παραναένσε αλλά η Μπραγκαντίνο 
δεν θα παραδοθεί εύκολα.

Στηρίζουμε συντηρητικά έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 17:00
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80

Στη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας θα ταξιδέψουμε για να 
ποντάρουμε στα γκολ.

Στη τελευταία θέση η Βίλα Νόβα καλείται να βγάλει αντίδραση μέσα 
στην έδρα της Κρισιούμα.

Ποντάρουμε σε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 22:00
ΜΠΑΪΑ-ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ

1 1,65
Από τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας η Μπαΐα δικαιώνει απόλυτα 
τον τίτλο με την απόδοσή της. Στόχος ξεκάθαρος η επιστροφή στα 

σαλόνια με την ομάδα να έχει όλα τα φόντα για να το πετύχει. Ικανή 
για τη ζημιά αν υποτιμηθεί η νεοφώτιστη Νοβοριζοντίνο.

Σε φαβορί αλλά και έδρα η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 02:30
ΤΟΡΟΝΤΟ-ΑΤΛΑΝΤΑ

OVER 2,5 1,66
Σε ένα ματς που αμφότερες καίγονται για το τρίποντο το Τορόντο 
υποδέχεται την Ατλάντα. Ο Ινσίνιε έχει προκαλέσει ενθουσιασμό 

στους γηπεδούχους με τον ερχομό του.
Τα πλέι οφ πάντως βρίσκονται ακόμα μακριά για την ομάδα του 

Μπράντλεϊ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Με την αγορά σύμμαχο θα παίξουμε γκολ.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 01:00
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ

1 -1,0 1,70
Με τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια η Φλαμένγκο δεν 

θυμίζει σε τίποτα την ομάδα την περασμένων ετών. Στο πρωτάθλημα 
έχει χάσει αρκετό έδαφος με το σημερινό παιχνίδι να έχει χαρακτήρα 

τελικού.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 00:30
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ-ΜΠΡΟΥΣΚΕ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,82
Σταθερά κοντά στη τετράδα διατηρείται η Ρεσιφέ με τον μεγάλο στόχο 
της ανόδου να παραμένει ζωντανός. Εύκολο έργο δεν θα έχει πάντως 

με την αξιόλογη Μπρούσκε που μπορεί εύκολα να κάνει την ζημιά.

Σε αυτές τις τιμές τα γκολ έχουν αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Σήμερα διεξάγεται η 
πρώτη ημέρα του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Ανδρών- Γυναικών στο 
Καυτανζόγλειο στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους Φραντζε-
σκάκη (φωτό) και Αναστασάκη στη σφύρα, 
της Τζένγκο στο ακόντιο, στην Αναγνωστο-

πούλου στο δίσκο, στον Καραλή στο 
επί κοντώ και στην Γκούσιν 

στο ύψος.

Σε τέσσερα αγωνίσμα-
τα, μετά και τις δηλώσεις συμμε-

τοχής, θα γίνουν απευθείας τελικοί. Στη 
σφυροβολία ανδρών και γυναικών, στο επί 
κοντώ γυναικών και το ύψος ανδρών. Αυτό 
σημαίνει ότι αποφεύγουν τα προκριματικά 
οι πρωταθλητές Φραντζεσκάκης, Αναστα-

σάκης, Κυριακοπούλου (φωτό) και 
Μέρλος. 

Το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα αποτελεί τελευταία ευκαι-

ρία για μερικούς Έλληνες πρωταθλη-
τές να «κλειδώσουν» την πρόκριση μέσω 

ράνκινγκ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο 
Όρεγκον. Πιο κοντά είναι ο Αναστασάκης 
(φωτό) και ακολουθούν Σκαρβέλη, Ανα-
γνωστοπούλου, Γκούσιν, Γναφάκη, Πα-

νταζής, Ανδρικόπουλος και Κα-
ρύδη. 

Μία από τις σπουδαιό-
τερες επικοντίστριες, η Τζεν Σουρ 

αποφάσισε στα 40 της χρόνια να ανακοι-
νώσει και επίσημα, μέσω των προσωπικών 

της λογαριασμών στα social media ότι σταματάει 
τον αθλητισμό. Η Αμερικανίδα είναι κάτοχος του 
παγκοσμίου ρεκόρ στον κλειστό με 5,03μ., ενώ 

ανάμεσα στις διακρίσεις της ξεχωρίζουν τα 
ολυμπιακά μετάλλια, χρυσό το 2012 

και ασημένιο το 2008.

7e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 25 IΟYNIΟY 2022



8e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 25 IΟYNIΟY 2022

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυ-
γίου ολοκληρώθηκε για την Δάφνη Παλαι-
ού Φαλήρου. Ο λόγος για τη φιλική λύση 
της συνεργασίας του συλλόγου των νοτί-
ων προαστίων με τον τεχνικό Βαγγέλη Σάπ-
κα κατόπιν επιθυμίας του ίδιου (παραμένει 
στις ακαδημίες), την οποία κι ανακοίνωσε η 
Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Αναλυτικά: «Η δι-
οίκηση της Δάφνης Π. Φαλήρου θα ήθελε να 
γνωστοποιήσει ότι ο Βαγγέλης Σάπκας δεν 
θα είναι τη νέα αγωνιστική σεζόν στο τιμόνι 
της ανδρικής ομάδας του συλλόγου μας. Αν 
και επιθυμία της διοίκησης ήταν ο Βαγγέλης 
Σάπκας να καθοδηγήσει και στο επόμενο 

πρωτάθλημα την ομάδα μας, κάνοντας μά-
λιστα και σχετική πρόταση, ο ίδιος δεν ήθε-
λε να παραμείνει στο συγκεκριμένο πόστο, 
με τη διοίκηση να κάνει δεκτό το αίτημα του 
να παραμείνει μόνο ως προπονητής στην 
ακαδημία μας. Έτσι από σήμερα η Δάφνη 
Π. Φαλήρου είναι σε αναζήτηση νέου τεχνι-
κού, ο οποίος θα μπορεί να υπηρετήσει το 
πλάνο που έχουμε θέσει ως σύλλογος τα τε-
λευταία χρόνια».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Τη μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα 
μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτος ο Αστέρας Ζω-
γράφου. Η φιλόδοξη και ιδιαίτερα δημοφιλής 
ομάδα των κεντρικών προαστίων εντείνει τις 
ενέργειες που απαιτούνται, για την ουσιαστι-
κή της ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιρι-
στές, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
να ηγηθούν στο εγχείρημα της ερχόμενης 
σεζόν. Τότε που οι «κυανέρυθροι» θα κλη-
θούν να παλέψουν στα γήπεδα της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ με φόντο μία πρωταγωνιστική 
πορεία. Κάτω από αυτό το πλαίσιο οι ιθύνο-
ντες του Αστέρα Ζωγράφου προχώρησαν 
σε ία πολύ σημαντική μεταγραφή, αφού ενέ-
ταξαν στο έμψυχο δυναμικό τους τον Παύλο 
Τσοχαντάρη. Ο ικανότατος φορ συμφώνη-
σε σε όλα με την διοίκηση του Πέτρου Μαρ-
μαρινού και έτσι θα αγωνιστεί με την φανέ-
λα του Αστέρα Ζωγράφου τη νέα περίοδο. 
Αξίζει να τονιστεί ότι το νέο απόκτημα των 
«κυανέρυθρων» έχει αγωνιστεί σε Θρίαμβο 
Αθηνών, Αγία Παρασκευή και Αθηναϊκό, ενώ 
τελευταία ομάδα του ήταν ο Αχιλλέας Κάτω 
Αχαρνών.

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στην Α.Ε. 
Χαλανδρίου τις ενέργειές τους που άπτο-
νται του σχεδιασμού της επόμενης ιδιαίτε-
ρα απαιτητικής περιόδου. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, η διοίκηση των «πρασίνων» προ-
χώρησε στην επέκταση της συνεργασίας 
της με έναν ακόμη ταλαντούχο και αξιόπιστο 
ποδοσφαιριστή. Κι αυτό διότι ανακοίνωσε 
με κάθε επισημότητα την επίτευξη συμφω-
νίας με τον ακραίο αμυντικό Απόστολο Φου-
κούλη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στην οι-
κογένεια μας παραμένει για 3η συνεχόμενη 
χρονιά ο 22 χρόνος (γεν. 2000) Απόστολος 
Φουκούλης. Ο βασικός ακραίος αμυντικός 
αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά 2229′ 
σημειώνοντας ένα τέρμα. Ο Πρόεδρος & το 
ΔΣ της ΑΕ Χαλανδρίου εύχονται μια καλή 
& γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία & 
πολλές επιτυχίες!!!»

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΣΑΠΚΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
THΣ ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Μεγάλη μέρα 
σήμερα για την 
Ένωση

Σήμερα είναι μεγάλη 
μέρα για το ανεξάρ-
τητο ποδόσφαιρο και 
για την Ένωση. Πέ-
ραν του ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί η τελετή 
λήξης και οι τελικοί, 
θα δοθεί η ευκαιρία 
για πρώτη φορά ίσως 
να βρεθούν μαζί στον 
ίδιο χώρο, αλλά εκτός 
γηπέδου όλες οι ομά-
δες και οι εκπρόσω-
ποί τους. Είναι η κάθε 
χρόνο μεγάλη συγκέ-
ντρωση όπου τα συ-
ναισθήματα είναι πολ-
λά και διάφορα. Όμως 
το ζητούμενο ένα. 
Πως όλοι θα βρεθούν 
στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του FDF, 
με κοινό παρανομα-
στή το ποδόσφαι-
ρο. Στον μεγάλο τελι-
κό θα συναντηθούν ο 
Πελοποννησιακός με 
τον Απόλλωνα. Με-
γάλη αναμέτρηση… 
Και όπως πάντα στο 
τέλος θα έχει πλού-
σιος μπουφέ… * Το 
φιλαράκι μου ο Ευ-
γένης τώρα το καλο-
καίρι ούτε που συζητά 
κάτι άλλος εκτός από 
ποδόσφαιρο… Από 
τη μια έχει κινήσει γη 
και ουρανό για να βρει 
παίκτες για τον Αστέ-
ρα Εξαρχείων και από 
την άλλη όλο και σε 
κάποιες συζητήσεις 
μιλά για αποχώρησή 
του από την ομάδα. 
Εγώ πάντως δεν βλέ-
πω καμία αποχώρη-
ση… * Θέλει ο δικός 
μου να βάλει δυο καρ-
πούζια σε μια μασχά-
λη… Είναι δυνατόν; 
Έτσι μου λέει … Πα-
ρότι ξέρει πως αυτό 
δεν ισχύει… Είμαι πε-
ρίεργος να δω το τέ-
λος… * Δεν έχω κα-
ταστατικό, αλλά έχω 
πολλά παιδιά… ποιος 
μπορεί να με πειράξει 
, διαδίδει από δω και 
από εκεί ο Σκάντζος, ο 
κατά κόσμον Στέλιος 
Ζανουδάκης… Αλλά 
επειδή είναι φιλαράκι 
μου, προσωπικά είμαι 
με το μέρος του.

Ένα τεράστιο κενό δημιουρ-
γείται από την αποχώρηση 
του Γιώργου Αναγνωστό-
πουλου, από το πόστο του 
γ.α. στον Αθηναϊκό. Σε ένα 
πόστο, που ο προαναφε-
ρόμενος υπερασπίστηκε με 
ό,τι συνεπάγεται και απαιτεί 
αυτή η θέση. Πάντως ήταν 
από τους λίγα πρόσωπα της 
ποδοσφαιρικής κοινότητας 
της Αθήνας, που κατάφερε 
να ανταποκριθεί στο ρόλο 
και τα καθήκοντά του. Ανα-
λυτικά ο ίδιος γνωστοποίη-
σε τα εξής: «Από τη χθεσινή 
τελετή λήξης της Ακαδημί-
ας για το έτος 2021-2022. 
-Ευχαριστούμε πολύ όλους 
τους γονείς που μας εμπι-
στεύτηκαν ότι πολυτιμότε-
ρο έχουν, τα παιδιά τους. 
- Ευχαριστούμε το σύνολο 
των ανθρώπων που απαρ-
τίζουν την Ακαδημία διότι 
χωρίς εκείνους η ομάδα δεν 
θα ήταν ζωντανή. -Ιδιαίτερο 
ευχαριστώ στους χορηγούς 
χωρίς τους οποίους δεν θα 
ήταν δυνατόν να παρέχουμε 
όσα θέλουμε στους μικρούς 
αθλητές μας. -Στην επόμε-
νη μέρα της ομάδας θα συ-
νεχίσουμε να είμαστε όλοι 
μαζί. -Προσωπικά, η επό-
μενη μέρα για μένα θα είναι 
λίγο διαφορετική. Θέλω να 
ευχαριστώ τον κ. Δημήτρη 
Μητρογιάννη, για τη στή-
ριξη του, την εμπιστοσύνη 
και την καθοδήγησε που μου 
έδειξε. Τον κύριο Δημήτρη 
Κωνσταντόπουλο γιατί μαζί 
του έζησα αξέχαστες στιγ-
μές σε Α και Β Ομάδα. Και 
όλο το Δ. Σ γιατί πάντα ήταν 
εκεί σε ότι χρειάστηκα. Συ-
νεχίζουμε όλοι μαζί με υγεία, 
χαμόγελο και αγάπη για την 
προσφορά μας στο σύλλο-
γο που αγαπάμε».

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Εφυγε ο 
Αναγνωστόπουλος

Α.Ο. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Με ανακοίνωσή του διοίκηση του Σαρωνι-
κού, ανανεώθηκε η παραμονή των Γιάννη 
Λίτση, Δημήτρη Κοντιζά, Φραν Σέλβια, Δη-
μήτρη Μπουκουβάλα, Σιδερή Έλενα, Μά-
ριου Καραγιάννη, Κώστα Βασιλείου και Πί-
τερ Χαντάντ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα 
εξής: «Το Δ.Σ. του Α.Ο Σαρωνικού βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
ανανέωση της συνεργασίας με τους ποδο-
σφαιριστές Γιάννη Λίτση και Δημήτρη Κο-
ντιζά.Η ανανέωση της συνεργασίας ήταν 
επιθυμία τόσο της διοίκησης όσο και των 
δύο έμπειρων ποδοσφαιριστών και έγινε 
πραγματικότητα. Τους ευχόμαστε καλή επι-
τυχία με νίκες και διακρίσεις!». Η ανακοίνω-
ση των υπολοίπων αναφέρει τα εξής: «Το 
Δ.Σ. του Α.Ο Σαρωνικού βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέω-
ση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιρι-
στές Φραν Σέλβια, Δημήτρη Μπουκουβάλα, 
Σιδερή Έλενα, Μάριου Καραγιάννη, Κώστα 
Βασιλείου και Πίτερ Χαντάντ. Η ανανέωση 
της συνεργασίας ήταν επιθυμία τόσο της 
διοίκησης όσο και των ποδοσφαιριστών 
και έγινε πραγματικότητα. Τους ευχόμαστε 
καλή επιτυχία με νίκες και διακρίσεις!».

This is AthensΟ Βαγγέλης Σάπκας





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

Θα αρχίσουμε από το δεδομένο, χωρίς να βγάζουμε αρνητική διάθεση: Το ότι ένας παίκτης 
υπήρξε σπουδαίος, δε σημαίνει αυτόματα ότι θα γίνει και μεγάλος προπονητής. Από την 

άλλη, όμως, είναι ποτέ δυνατό να βλέπεις έναν ΤΕΡΑΣΤΙΟ παίκτη, συνειδητά, να επιλέγει να 
ακολουθήσει προπονητική καριέρα και να μην αισθάνεσαι χαρά κι αισιοδοξία; 

Μα είναι ιστορική στιγμή. Και στη λέξη «συνειδητά» που επέλεξα, κατά την ταπεινή μου 
άποψη, κρύβεται όλη η ουσία. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί 

κάτι ως «φυσιολογική συνέχεια» της καριέρας του. Είναι όμως εκείνος που όπου πάει 
θέλει να είναι πρώτος, να πετυχαίνει, να κυριαρχεί. Και γι’ αυτό στην καριέρα του πήρε 

δύσκολες αποφάσεις. Γιατί πίστευε στον εαυτό του, δούλεψε σκληρά (και θα συνεχίσει με 
τον ίδιο τρόπο), είναι φιλόδοξος. Και πάντα ήθελε να ξεπερνά τα όριά του. 

Το Περιστέρι γίνεται η πρώτη ομάδα στην προπονητική διαδρομή του Βασίλη Σπανούλη 
που άρχισε επισήμως από χθες με την ανακοίνωση της ΚΑΕ. Καλή επιλογή, με δεδομένο 

ότι έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα υγιή οικονομικά, εύρωστη, με μεγάλο γήπεδο κι 
ευρωπαϊκή συμμετοχή, βαθιά παράδοση και με πολλά παιδιά στις υποδομές (που κάποτε 
πρέπει να τα αναδείξει). Αυτό σημαίνει ότι ο Σπανούλης βρήκε ένα πολύ καλό περιβάλλον 
για ν’ αρχίσει την καριέρα του. Και μάλιστα- για να ακριβολογούμε- από μια ομάδα η οποία 
προσπαθεί να βγει από ένα τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει λόγω λανθασμένων επιλογών 

(με όλο το σεβασμό στον Γιώργο Πανταζόπουλο), ανακυκλώσεων και πισωγυρισμάτων 
(πέρασαν πολλά μέχρι να απαγκιστρωθούν από τον Αργύρη Πεδουλάκη) αλλά και μη 

ανάδειξης παιδιών από τα «σπλάχνα» του. 
Για τον Σπανούλη είναι το start και για το Περιστέρι είναι το restart. Και προφανώς υπό 

αυτές τις συνθήκες η συνεργασία τους φαντάζει άκρως ενδιαφέρουσα και ότι πατάει σε 
μια καλή βάση, με γερές φιλοδοξίες. Σε πρώτη φάση υποδεχόμαστε τον COACH BILL 
και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Είναι εξαιρετικό να βλέπεις όλες τις μεγάλες 
προσωπικότητες να μένουν κοντά στο μπάσκετ, να δουλεύουν γι’ αυτό και να εμπνέουν 

μικρά παιδιά που λατρεύουν το άθλημα. Ο ίδιος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ότι μπαίνει 
σε δύσβατα μονοπάτια αλλά όπως προαναφέραμε είναι ο χαρακτήρας του Σπανούλη να μη 
«μασάει» πουθενά και για τίποτα. Προσωπικά, επειδή τον έχω ακολουθήσει από τα πρώτα 
βήματα της καριέρας του είμαι βέβαιος ότι θα δώσει το 500% όχι μόνο για να πετύχει αλλά 

για να γίνει και ο κορυφαίος προπονητής. Όπως έγινε ως παίκτης.

COACH BILL 

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


