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ΑΔΙΕΞΟΔΟ!  

O Πέδρο Μαρτίνς ήταν ξεκάθαρος. 
Δεν σήκωσε δεύτερη κουβέντα. Το 
club στήριξε την απόφασή του και ο 
Ελληνας παίκτης με το μεγαλύτερο 
συμβόλαιο (1,6 εκατ. ευρώ καθαρά 
και με πληρωμένη την εισφορά αλ-
ληλεγγύης) στην Σούπερ Λιγκ, ο Κων/
νος Φορτούνης δεν ακολούθησε καν 
την αποστολή του Ολυμπιακού στην Αυ-
στρία. 
Μόλις έναν χρόνο πριν το φινάλε της 
συνεργασίας τους και έχοντας ήδη μία 
«χαμένη» σεζόν στις πλάτες του μια 
και η περυσινή ρήξη χιαστού ΔΕΝ του 
επέτρεψε να ορθοποδήσει. Πλέον, η 
σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές εί-
ναι τρομερά λεπτή. Η κάθε μια έχει 
τους δικούς της κανόνες στο μυαλό 
εν μέσω του θερινού market. 
Μολονότι η εταιρεία εκπροσώπησης 
του Φορτούνη, η Rogon (μέσω του Πολ 
Κουτσολιάκου) είναι well-connected 
στην Τουρκία το επιθυμητό αποτέλε-
σμα δεν έχει έρθει για τον 29χρονο 
πλέι μέικερ. Και φαντάζει δύσκολο 
από την στιγμή που ο Ολυμπιακός, ορ-
θώς, αξιώνει ένα transfer fee. 
Από την άλλη, οι αγορές των Εμιρά-
των σε πρώτη φάση δεν «ψήνουν» τον 
Φορτούνη και την φαμίλια τους από 
την στιγμή που έγινε και πατέρας. Μία 
ποδοσφαιρική σχέση ζωής οδηγείται 
στο φινάλε της. Μιλάμε για 8 χρόνια. 
Ο πολιτισμός ανέκαθεν διέκρινε αμ-
φότερες τις πλευρές. Πλέον, όμως, 
το mind game είναι μεγαλύτερο σε 
σχέση με το respect του… χθες! 
Ο Ολυμπιακός de facto αν δεν πάρει 
χρήματα αξιώνει να ΜΗΝ πληρώσει 
ούτε ευρώ ως αποζημίωση σε περί-
πτωση πρόωρης λύσης της συνεργα-
σίας. Ο δε Φορτούνης, στα 29 του, 
αναγνωρίζει πως τέτοιο συμβόλαιο 
δύσκολα θα έχει ξανά στα πόδια του 
και θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα 

διεκδίκησης. 

Παρασκήνια➠





Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 
1,6 ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο 29ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ 
ΧΑΦ ΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΥΦΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΩΝ 
ΕΜΙΡΑΤΩΝ

TRANSFER 
REQUEST!                       
Είτε ο κόουτς παίξει με έναν 
σέντερ φορ, είτε με δύο 
(σ.σ.: όπως πράττει ήδη 
στα φιλικά) το νόημα δεν 
αλλάζει. Ο Αχμεντ Χασάν 
στην πρόσφατή του επίσκε-
ψη σε γνωστό στέκι των Νο-
τίων Προαστίων, πριν αποχωρή-
σει για την Αυστρία, ήταν ξεκάθαρος: 
«Φεύγω…». 
Ο Αιγύπτιος φορ μετά την χρονιά του στην Κο-
νιασπόρ (37 ματς/11 γκολ) και έχοντας σύμ-
μαχο ότι απέχει 11 μήνες από το φινάλε του 
συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό αισθάνε-
ται πως ήρθε το timing για permanent αλ-
λαγή! Μάλιστα, βάσει της ίδιας πηγής, τόσο ο 
ίδιος, όσο και η φαμίλια του παραμένουν ανοι-
χτοί για την αγορά της Τουρκίας, δεν «ψήνονται», όμως, 
για την Κονιασπόρ.  

ΑΥΤΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ!                  
  

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ́ χει προχωρήσει πρα-
κτικά σε οκτώ μεταγραφές (σ.σ.: μαζί και 
ο έσχατος, Γιάννης Κάργας). Μπορεί όλοι 
οι νιόφερτοι ακόμη να έχουν βρεθεί υπό 
τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά 
μία εβδομάδα μετά την έναρξη των προ-
πονήσεων έχουν ήδη βγει τα πρώτα συ-
μπεράσματα. Για εκείνον που τόσο ο Ρου-
μάνος προπονητής, όσο και οι συνεργάτες 
του «ζαχαρώνουν» με τα λόγια τους είναι 
ο Νικολά Κουαλιάτα. Έχει μπει περισσό-
τερο από κάθε άλλον στο κλίμα των προ-
πονήσεων, στο τακτικό πλάνο (σ.σ.: πιο 
μπροστά και από τον Φιλίπε Σοράες που 
ήρθε πριν 6 μήνες) και βγάζει leadership 
με την μπάλα στα πόδια. Χαλάλι του που 
πήγε το «μαλλί» 1,8 εκατ. ευρώ για το 
80% των δικαιωμάτων του…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΄ΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΩΡΙΣ 
ΑΛΛΑ Η ΠΙΑΤΣΑ ΒΟΑ ΠΩΣ Η ΣΧΕΣΗ 
ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΕΧΕΙ… ΖΟΡΙΑ!  



ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ!                                         
Λάζαρος Λάμπρου. Θέση στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου, 
δυστυχώς, ΔΕΝ έχει. Στον ΠΑΟΚ το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο 
καλοκαίρι αγγίζοντας ένα 300άρι καθαρό. Ο χρόνος περνάει. Οι 
επιλογές δεν βγαίνουν πάνω στο τραπέζι μια και πλην του ΟΦΗ 
από το εξωτερικό ούτε φωνή, μήτε ακρόαση. Ο 25χρονος winger 
μαθαίνω πως ΔΕΝ έχει signed συμβόλαιο με την SEG (και δη τον 
Τάσο Παπαδόπουλο). Ουπς…  

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΈΝΑ ΑΠΑΤΟΎΝ                                             

Η χρονιά του «γεμάτη» (33 ματς/3 γκολ). Κυνήγησε το step 
παραπάνω. Μήτε Παναθηναϊκός, ούτε Αρης εμφανίστηκαν 
πρόθυμοι να καλύψουν τα «θέλω» του. Είχε υποσχεθεί στο 
boss πως αν μέχρι 15 Ιουνίου ΔΕΝ έβρισκε ομάδα θα ανανέωνε 
με τον ΟΦΗ. Οπερ και εγένετο με τον Πραξιτέλη Βούρο να 
υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024. Σημείωση: υπάρχει 
buy out 100.000 ευρώ με ισχύ μέχρι τις 31/07. Λέτε;  

Ο Λεβαδειακός μπορεί να επέστρεψε μετά από 3 χρόνια 
στα σαλόνια της Σούπερ Λιγκ, αλλά σχεδόν ένα μήνα μετά 

ο president δεν έχει κόψει το νήμα στις μεταγραφές. Μολονότι 
έκλεισε και το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Οριακά 3-4 συμβόλαια με 
εξαψήφια νούμερα.  

Νίκι Παπαβασιλείου! Εδώ και κανένα εξάμηνο στο ταμείο 
ανεργίας αφότου αποχώρησε από την Νέα Σαλαμίνα. Πάντως, 

η Λαμία και δη το αφεντικό της, ο Πανουργιάς Παπαϊωάνου έχουν 
το όνομά του σε περίοπτη θέση για την επόμενη μέρα στον πάγκο. 




NEXT DAY!                                  
Έχουμε και λέμε: Στεργιάκης και Ξενιτίδης γεννημένοι το 
΄99 και εν δυνάμει ήταν διεθνείς με τις Ελπίδες! Confirmed. 
Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης (φωτό), ́ 97άρης και ongoing για τις 
υπογραφές. Κων/νος Θυμιάνης (’01). Τάλαντο των Ελπίδων 
που παίζει τόσο στόπερ, όσο και αμυντικός χαφ! Και οι 4 
Ελληνόπουλα με προοπτική. Το μεταγραφικό κάστινγκ του 
Παναιτωλικού βγάζει  «γαλανόλευκη» προοπτική…  

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ…                        
Ταϊβό Αβονίγι. Ο κύριος που «έσπασε» τα ταμεία και αποτελεί 
την μεταγραφή-ρεκόρ στην ιστορία της νεοπροβιβασθείσας, 
Νότιγχαμ στην Πρέμιερ Λιγκ με ποσό που ξεπερνάει τα 20 εκατ. 
ευρώ. Μιλάμε για τον παίκτη που όσο άνηκε στην Λίβερπουλ, 
ο Ολυμπιακός είχε αποπειραθεί δις για να τον αποκτήσει. 
Την μία με αγορά (σ.σ.: έδινε μέχρι και 5 μύρια) και την 
άλλη μέσω δανεισμού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις το 
deal«τσάκισε». Πόσο διαφορετική ενδεχομένως να ήταν η 
ιστορία του 24χρονου Νιγηριανού φορ;   

ΑΝΩΘΈΝ ΈΝΤΟΛΉ                   
H φαμίλια Δώνη στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή που ο μπαμπάς, 
Γιώργος φέρεται να ΄χει ξελογιάσει τον Φραν Βέλεθ με τα 
πετροδόλαρα της Αλ Φατέχ και την νύφη πληρώνει μέχρι 
και ο μεγαλύτερος γιος του, Χρήστος, ο ΠΑΟΚ φέρεται να 
είχε ψηλά στην μεταγραφική του short list τον Τάσο Δώνη. 
Τον winger που εδώ και μία διετία παραμένει στην αφάνεια 
και στα 26 του αναζήτησε το reset μέσω του «Δικεφάλου». 
Μπορεί ο Ζοζέ Μπότο να μην είχε «σκάλωμα» αγωνιστικά με 
την περίπτωσή του, εσωτερικά στο club να υπήρχε ένα θετικό 
κλίμα μια και είναι Ελληνας, αλλά μόλις το όνομά του έφθασε 
στο… Ροστόφ «κόπηκε» ασυζητητί. Η φαμίλια Σαββίδη δεν 
ξεχνάει το δικαστικό παρελθόν στην επαγγελματική σχέση 
που ‘χε συνάψει με τον Γιώργο Δώνη!   

ΣΤΟ ΑΚΟΎΣΤΙΚΟ ΤΟΎ…                  
Δεν έχει περάσει σκάρτη εβδομάδα που το παρεάκι βρέθηκε 
σε παραλίες της Χαλκιδικής και συζητούσε μεταξύ άλλων 
και την επόμενη επαγγελματική του ημέρα. Ο Στέλιος Κίτσιου 
με συμβόλαιο στην Γκαζιαντέπ του Ερόλ Μπουλούτ, ο Χάρης 
Χαρίσης με πρόταση από την Τουρκία που ΔΕΝ έχει γίνει 
ακόμη αποδεκτή από τον Ατρόμητο και ο Ευθύμης Κουλούρης 
δίχως (ακόμη) ανάλογο feedback από τον ατζέντη του. Την 
ίδια στιγμή που ο Ατρόμητος για να πουλήσει τον πρώτο του 
σκόρερ (33 ματς/14 γκολ) αξιώνει τουλάχιστον 8 κατοστάρικα. 
Κάτι ακούστηκε για την Μακάμπι Χάϊφα, αλλά…  

ΑΛΉΘΈΙΑ, ΤΙ ΣΚΈΦΤΈΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΈΙ Ή ΑΈΚ ΜΈ 
ΤΖΑΒΈΛΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΜΈΪΔΑ ΈΧΈΙ ΑΞΙΩΣΈΙ 
ΔΎΟ ΣΤΟΠΈΡ; 

quizTime
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Δεύτερο φιλικό για τον Ολυμπιακό στην Αυστρία, πρώτη νίκη. Υπέταξε 2-1 τη 
γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ο Σισέ ισοφάρισε στο 29’ στο γκολ του 
Πέτερσον από το 23’, ενώ ο Χασάν με κεφαλιά στο 62’ έφερε την ανατρο-
πή. Στο 75’ ο Βατσλίκ απέκρουσε πέναλτι του Γκίντσεκ. Ικανοποιημένος δή-

λωσε ο Πέδρο Μαρτίνς γι’ αυτό που χαρακτήρισε «βελτίωση».

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Το κεφάλαιο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επίσημα για Τιάγκο Ντάντας και Γιάννη Κάργα. Ο 
Δικέφαλος απέκτησε δανεικό για ένα έτος τον 21χρονο μέσο από την Μπεν-
φίκα, ενώ ο μέχρι πρότινος στόπερ του ΠΑΣ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 
2025. Κατά τα άλλα, δεν θα δοθεί συνέχεια στην περίπτωση του Τάσου Δώνη, 

εξετάζονται άλλα εξτρέμ όπως ο Ζαν-Λικ Ντομπέ (Ζούλτε Βάρεγκεμ).

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει την Φραν Βέλεθ, ο οποί-
ος θα φορέσει τη φανέλα της Αλ Φατέχ του Γιώργου Δώνη, προς επιβεβαί-
ωση του ρεπορτάζ του Sportime. H νέα βελτιωμένη πρόταση που φτάνει τις 
700-800 χιλιάδες ευρώ θα γίνει αποδεκτή από το «τριφύλλι». Το δύσκολο 
βέβαια τώρα είναι να βρεθεί ισάξιος αντικαταστάτης του 31χρονου Ισπανού 

στόπερ.

Παρότι έδειχνε απίθανο πριν λίγο καιρό, ο Γιοχάν Μπεναλουάν θα συνεχί-
σει και του χρόνου στον Άρη, μια ανατροπή για την οποία σας είχε ενημερώ-
σει το Sportime. Παρά την παραμονή του 34χρονου, αναμένεται να αποκτηθεί 
κι άλλος στόπερ. Όσον αφορά το θέμα του Χαβιέρ Ματίγια το χάσμα ανάμεσα 
στον Ισπανό και τον Άρη παραμένει καθώς κανείς δεν κάνει πίσω στο οικο-
νομικό.

Είναι αλήθεια πως οι μεταγραφές έχουν αργήσει στην ΑΕΚ. Αλλά αναμέ-
νεται σύντομα το… ξεκλείδωμα. Ενδεχομένως η πρώτη μεταγραφή να είναι 
ο Δανός μέσος Γενς Γιόνσον, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, αν και από την 
«κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δήλωναν άγνοια. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει ζητήσει άμε-

σα την απόκτηση πέντε παικτών, δύο στο κέντρο της άμυνας, δύο αμυντικών 
χαφ κι ενός ακόμη μέσου.



ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 22:00
ΑΒΑΪ-ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

2 1,65
Έβγαλε ψυχή πρωταθλήτριας η Παλμέιρας μέσα στη Σάο Παόλο και 

πήρε μεγάλο τρίποντο. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα παρότι ήταν πίσω 
στο σκορ, στο 90+1’ κατάφερε να γυρίσει το ματς. Για την έκπληξη θα 

παίξει με αμυντικό πλάνο η Αβάι.

Το σημείο μας ξεκάθαρα στο φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 22:00
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βραζιλία είναι σίγουρα η κόντρα 
ανάμεσα σε Μποταφόγκο και Φλουμινένσε. Οι δύο ομάδες έχουν 

πραγματοποιήσει παρόμοιο ξεκίνημα και θα επιδιώξουν σήμερα να 
δώσουν συνέχεια.

Ποντάρουμε σε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 17:00
ΤΟΜΠΕΝΣΕ-ΝΑΟΥΤΙΚΟ ΡΕΣΙΦΕ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,82
Αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων τρέχει η Τομπένσε παραμένοντας 

σταθερά στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Από την άλλη η 
Ναούτικο παρουσιάζει αστάθεια και δεν μπορεί έτσι να ξεφύγει από 

την επικίνδυνη ζώνη.

Η επιλογή μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 22:00
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

OVER 2,5 1,72
Στο πλουσιοπάροχο πρωτάθλημα του MLS θα παίξουμε μπάλα με 

ποντάρισμα φυσικά στα γκολ. Δύο από τα φαβορί κοντράρονται στο 
Λος Άντζελες σε ένα ματς πάντως που η έδρα έχει το προβάδισμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Αμφότερες με επιθετική ποιότητα.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 00:00
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ

1 -0,75 1,70
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η Σάο Πάολο καθώς στο ντέρμπι 
με την Παλμέιρας έχασε το ματς μέσα από τα χέρια της. Ο αντίπαλος 

ιδανικός με την τελευταία Ζουβεντούδε σίγουρα να μην φοβίζει.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΠΑ MLS 03:00
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ-ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ

OVER 2,5 1,72
Στη μάχη για μια θέση στα πλέι οφ βρίσκονται οι δύο ομάδες και όλα 

δείχνουν πως θα παλέψουν μέχρι τέλους. Για τη νίκη θα παίξουν 
σήμερα σε ένα ματς αρκετά αμφίρροπο.

Ανοιχτό ματς αναμένουμε με γκολ και κόρνερ.

Η προτίμηση μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ήταν από 
τους αθλητές που ξεχώρισαν στην πρώ-

τη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στη 
Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν νικη-

τής στη σφυροβολία με άλλη μια μεγάλη βολή 
στα 77,95μ. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδο-

ση στην καριέρα του. 

Ο Δημήτρης Τσιάμης παραμένει η 
σταθερή αξία του τριπλούν. Πρόσθεσε 

άλλη μια νίκη, την 11η σε Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα και με καλή επίδοση στα 16,82μ. Μπο-
ρεί να ελπίζει τώρα στους επόμενους αγώνες 

του σε πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα στο Μόναχο. 

Η Ελίνα Τζένγκο κέρδισε στον 
ακοντισμό γυναικών με βολή στα 

59,95μ. Ήταν η τρίτη της συνεχόμενη στο 
αγώνισμα σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και με 
καλή επίδοση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα φύ-

γει για Σιάτλ για την επόμενη πρόκλησή της 
που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο 

Γιουτζίν. Τρεις ακόμη πρωταθλητές 
επέκτειναν πολύ τις νίκες τους 

σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Ο Κώ-
στας Δουβαλίδης επικράτησε στα 110μ. εμπό-
δια και έφθασε τους 14 πανελλήνιους τίτλους 
και η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου τους 12. 
Από την άλλη η Ελισάβετ Πεσιρίδου κέρδι-

σε στα 100μ. εμπόδια και έφθασε τις 
8 πρωτιές. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Πανίσχυρος διοικητικά αναμένεται να 
παρουσιαστεί ο Απόλλων Χαλανδρίου 
την προσεχή αγωνιστική σεζόν. Οι ζυ-
μώσεις που προηγήθηκαν, ανέδειξαν 
ένα αρκετά δυναμικό διοικητικό κορμό. 
Στην προεδρία παρέμεινε ο Βαγγέλης 
Χυπολιτίδης που εκλέχθηκε πανηγυρι-
κά. Τακτικά μέλη θα είναι οι εξής: Γιάν-
νης Γουρδουμπάς, Μαρίνος Κτενιαδά-
κης, Αντώνης Ταβερνάρης, Παναγιώτης 
Βουγιουκλάκης, Γιώργος Παπαφιλόπου-
λος, Φίλιππος Κοτσαύτης, Αποστόλης 
Μαρέντης, Ακης Φελέκης, ενώ αναπλη-
ρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Θανάσης 
Κολιμάτσης, Κατερίνα Νώη, Κωνστα-
ντίνος Κατακαλαίος. Αναλυτικά η ανα-

κοίνωση: «Με τον Βαγγέλη Ξυπολιτίδη 
στην προεδρία θα πορευτεί και την επό-
μενη τριετία (2022-2025) ο Απόλλωνας 
Χαλανδρίου. Δείτε όλα τα ονόματα του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Βαγγέ-
λης Ξυπολιτίδης δεν είχε αντίπαλο για 
τη θέση του προέδρου και εξελέγη πα-
νηγυρικά, στις εκλογές που διεξήχθησαν 
την Τετάρτη, 22 Ιουνίου. Βάσει καταστα-
τικού, εκλέγονται οχτώ τακτικά και τρία 
αναπληρωματικά μέλη στο νέο συμβού-
λιο, το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη 
φορά την προσεχή Τρίτη (28/6), προκει-
μένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Τακτικά 
μέλη (8): Γιάννης Γουρδουμπάς, Μαρί-
νος Κτενιαδάκης, Αντώνης Ταβερνάρης, 
Παναγιώτης Βουγιουκλάκης, Γιώργος 
Παπαφιλόπουλος, Φίλιππος Κοτσαύτης, 
Αποστόλης Μαρέντης, Ακης Φελέκης 
Αναπληρωματικά μέλη (3): Θανάσης Κο-
λιμάτσης, Κατερίνα Νώη, Κωνσταντίνος 
Κατακαλαίος Εξελεγκτική επιτροπή (3): 
Αιμιλία Παπαδοπούλου, Αναστασία Σω-
τηροπούλου, Ηρώ Τσοπανάκη».

ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Την απόφασή του να αποχωρήσει από τα 
Σούρμενα, όπου ήταν προπονητής στις 
ακαδημίες και να παραμείνει μόνον στην 
αντρική ομάδα του Παγκρατίου, έκανε 
γνωστή ο Νίκος Ακριτίδης. Ένας προπο-
νητής-υπόδειγμα που όλα αυτά τα χρό-
νια, με ήθος, αξία αλλά και υπομονή – 
επιμονή ανέδειξε πολλά ταλέντα και τα 
οποία παρέδωσε αρμοδίως, με συνέπεια 
τα Σούρμενα κάθε χρόνο να αναδεικνύουν 
πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Αναλυ-
τικά η προσωπική του ανακοίνωση ανα-
φέρει τα εξής: «Επειδή όλα τα ωραία κά-
ποτε τελειώνουν ήρθε η ώρα να πω αντίο 
στην ομάδα της καρδιάς μου θέλω να ευ-
χαριστήσω όλους τους γονείς τα παιδιά 
τους οπαδούς για την αγάπη που μου 
έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια, να ευχηθώ 
ότι καλύτερο στην αγαπημένη μου ομά-
δα να πω σε αυτούς που διαδίδουν το 
αντίθετο ότι Σούρμενα ήμουν, είμαι και θα 
είμαι για πάντα! Για όσους έχουν κοντή 
μνήμη ας ανασυστηθούμε λοιπόν, αγω-
νίστηκα με την ομάδα ως ποδοσφαιρι-
στής για 20 χρόνια και με 600 + συμμετο-
χές αφιλοκερδώς, είχα συμμετοχή στις 3 
από τις 4 μεγάλες επιτυχίες του συλλό-
γου πρωτάθλημα 1991. Κύπελλο 1997 και 
κύπελλο 2017. Η ιστορία έχει γραφτεί και 
δεν σβήνει. Σούρμενα ολέ».

ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ο ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΗΤΑΝ ΣΑΝ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ 
ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΑ ΨΗΛΑ  

Ήταν η άτυχη 
στιγμή
Αναμφίβολα η σκέ-
ψη όλων είναι στον 
άδικο χαμό του 
14χρονου άσου των 
ακαδημιών του ΠΑΟ 
Ρουφ, που έχασε τη 
ζωή του, την ώρα 
που έπαιζε το αγα-
πημένο του άθλη-
μα το ποδόσφαιρο, 
με την αγαπημένη 
του φανέλα του ΠΑΟ 
Ρουφ, στον αγαπη-
μένο του χώρο στο 
γήπεδο με τους αγα-
πημένους του φί-
λους! Τι να πει 
κανείς και τι μονο-
λογήσει! Οι στιγ-
μές είναι βαριές και 
δεν επιτρέπουν πολ-
λά – πολλά. Η απώ-
λεια μεγάλη και η 
θλίψη τεράστια. Τέ-
τοια γεγονότα είναι 
αλήθεια πως δεν θέ-
λει κανείς να γίνεται 
μάρτυρας. Η οικογέ-
νεια του ΠΑΟ Ρουφ, 
με ανακοίνωσή της, 
δημοσιοποιεί το γε-
γονός, παραδέχε-
ται τη μεγάλη θλί-
ψη από την απώλεια 
αυτή και παράλληλα 
συλλυπείται την οι-
κογένεια του μικρού 
εκλιπόντος. * Και επι 
τη ευκαιρία να σας 
πω, πως ο Αχιλλέ-
ας Κάτω Αχαρνών 
που ήταν ο αντίπα-
λος του ΠΑΟ Ρουφ, 
εξέδωσε μια επίσης 
ανακοίνωση γεμάτη 
συγκίνηση, για τον 
μικρό Γιαννάκη. Και 
πράγματι σ’ αυτές 
τις δύσκολες στιγμές 
φαίνεται πραγματικά 
η συσπείρωση που 
επικρατεί στο ποδό-
σφαιρο και το πόση 
δυναμική διαθέτει… 
* Ως γνωστό στην 
Άνοιξη χορηγός 
της ομάδας είναι η 
e-food. Δεν χρειάζε-
ται να πω τίποτε πα-
ραπάνω. Μόνον και 
μόνον που διαβάζεις 
πως πίσω από την 
καλή αυτή, κατά τα 
άλλα, ποδοσφαιρι-
κή ομάδα βρίσκεται 
αυτός ο κολοσσός, 
φτάνει να βγάλεις το 
καπέλο σου και να 
υποκλιθείς! * Μέσα 
σε έξι χρόνια κατά-
φερε ο Λεοντικός να 
ανέβει Α’ Εθνική γυ-
ναικών…

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι 
συνεχίζουν στον Πανιώνιο Και-
σαριανής να «τρέχουν» τον με-
ταγραφικό τους σχεδιασμό. Με 
κύριο γνώμονα την δημιουρ-
γία ενός πανίσχυρου συνόλου, 
ικανού να διεκδικήσει μία πρω-
ταγωνιστική πορεία στο επερ-
χόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Με πρωτεργάτη 
τον Διοικητικό τους Ηγέτη Νίκο 
Χατζηλία οι «κυανέρυθροι» φρο-
ντίζουν να διευθετούν όλα τα καί-
ρια και φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν την ομάδα. Με κύ-
ρια επιδίωξη να φανεί ακόμη πιο 
δυνατή την νέα σεζόν. Με βάση 
τα όσα προκύπτουν από το ρε-
πορτάζ, στον Πανιώνιο Καισα-
ριανής απέχουν μία ανάσα από 
την τυπική επικύρωση έξι ση-
μαντικών μεταγραφών, που θα 
ισχυροποιήσουν σημαντικό το 
ρόστερ και τη δυναμική του συλ-
λόγου. Ενδεικτικά αναφέρου-
με ότι οι «κυανέρυθροι» φέρο-
νται να είναι μια ανάσα από τις 
ανακοινώσεις για ένα τερματο-
φύλακα, ενός στόπερ, ενός δε-
ξιού οπισθοφύλακα, ενός αμυ-
ντικού μέσου, ενός επιτελικού 
χαφ και ενός κλασικού φορ. Θέ-
σεις στις οποίες έχει ζητήσει άμε-
ση ενίσχυση ο νέος προπονη-
τής της ομάδας Θανάσης Γάκης. 
Όσον αφορά την έναρξη της θε-
ρινής προετοιμασίας, αυτή έχει 
προγραμματιστεί για τις 22 Αυ-
γούστου στο βοηθητικό του «Μ. 
Κρητικόπουλος». Τη ίδια στιγμή 
η διοίκηση του Πανιωνίου Και-
σαριανής ανακοίνωσε την διεξα-
γωγή πέντε φιλικών αναμετρή-
σεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι οι «κυανέρυθροι» θα αντιμε-
τωπίσουν κατά σειρά τους Δόξα 
Γκύζη (27/8, εντός), Υμηττό (1/9 
εκτός), Αστέρα Ζωγράφου (3/9, 
εκτός), Άγιαξ Ταύρου (8/9 εκτός) 
και Αττικό (15/9, εντός). Παιχνί-
δια στα οποία ο Θανάσης Γάκης 
αναμένεται να εξάγει χρήσιμα 
συμπεράσματα για την πορεία 
προετοιμασίας της ομάδας του.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Στην «ευθεία» για 
εξάδα μεταγραφών 

Ελάχιστοι τίμησαν  
τον Τσιριμώκο  
Την Τετάρτη στη Ροδόπολη, ως γνωστό πραγ-
ματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Θαλή 
Τσιριμώκου. Ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού, 
αλλά και προπονητικού μεγέθους, που κανείς 
δεν αμφισβητεί. Κι όμως το θέαμα ήταν απο-
καρδιωτικό! Ελάχιστοι τίμησαν αυτό το μεγά-
λο αθλητή και άνθρωπο! Ειδικά αισθητή ήταν η 
απουσία των συναδέλφων του προπονητών! 
Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού! Κάτι 
που σχολιάστηκε αρνητικά από όλους. Το ίδιο 
ισχύει και από την πλευρά των παραγόντων. 
Εκτός του προέδρου της ΕΠΣΑΝΑ Δημήτρης Γι-
αρένη, βρέθηκαν στην τελευταία διαδρομή του 
εκλιπόντος ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπι-
ακού Αγ Στεφάνου Κοσμάς Λεπατατζής και ο 
πρόεδρος των Γλυκών Νερών Γιώργος Δρού-
γκας, καθώς επίσης και οι Ηλίας Ντάφλος από 
τους διαιτητές και Ανδρέας Σκουβαράς από τους 
προπονητές! Ενώ αντίθετα η Άνοιξη τον τίμη-
σε όσο κανείς, αφού παραβρέθηκε σύσσωμη, 
αλλά ήταν εκεί και πολλοί από τους ποδοσφαι-
ριστές της. Πάντως έστω κι έτσι, το κλίμα ήταν 
συγκινητικό για τον μεγάλο αυτό μέγεθος που 
λέγεται Θαλής Τσιριμώκος.

This is AthensΟ Βαγγέλης Ξυπολιτίδης
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