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Ποιος ήρθε στην Ελλάδα και δεν την αγάπησε; Λίγοι. Στην κατηγορία των φανς της χώρας μας φυσικά και 
συγκαταλέγεται ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Στα 32 του πλέον ο Σέρβος επιθετικός βγάζει τα (πολλά) προς το ζειν 
στην Αυστραλία με τη φανέλα της Γουέστερν Γιουνάιτεντ στην οποία πήγε τον Οκτώβριο του 2021.
Το πρωτάθλημα Αυστραλίας φυσικά και είναι κάτω από τις δυνατότητες του «Πρίγιο» και το έδειξε στα πρώτα 
του πατήματα. Έβγαλε 13 γκολ σε 27 παιχνίδια. Καλή η Αυστραλία αλλά όπως και να έχει είναι μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητα και ο Πρίγιοβιτς θα ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη από την οποία έφυγε τον Ιανουάριο 
του 2019 μετά από δύο χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η περιπλάνηση πριν την Αυστραλία, στην Αλ Ιτιχάντ είχε 
αρκετά εμπόδια και ο 32χρονος στράικερ θέλει σιγουριά αλλά και λίγη λάμψη. Το συμβόλαιο που υπέγραψε 
με την Γουέστερν είναι έως το καλοκαίρι του 2024 αλλά τα ντιλ είναι για να βρίσκεται λύση όταν το θέλουν όλοι 
και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Ο Πρίγιοβιτς έχει προταθεί σχεδόν σε όλους. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και θα 
ήθελε πολύ να επιστρέψει βέβαια και με το ανάλογο συμβόλαιο. Εδώ μια μικρή σημείωση που μπορεί να έχει 
τη σημασία της μπορεί και όχι. Όταν ο Πρίγιοβιτς υπέγραψε στη Λέγκια Βαρσοβίας το καλοκαίρι του 2015 από την 
Τουρκία, στο σταφ των πολωνών ως υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ ήταν φυσικά ο νυν τεχνικός διευθυντής 
της ΑΕΚ, ο Ράντοσλαβ Κουχάρσκι.

Μεγάλη κίνηση έκανε η Φενέρμπαχτσε που έβαλε στον πάγκο της τον Ζόρζε Ζέσους. Μεγάλη όσον αφορά 
τη δημοσιότητα γιατί μέσα στο γήπεδο θα φανούν όλα. Η Φενέρ κατόρθωσε στο τέλος να πάρει τη δεύτερη 
θέση και να πάρει και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και δίνει μεγάλο κίνητρο στους 
οπαδούς της με την πρόσληψη του 68χρονου Πορτογάλου κόουτς. Τώρα με τον Ζέσους, όμως, το θέμα είναι τι 
γίνεται με τον Γιώργο Μασούρα. Αν στην Φενέρ θα κάνουν πιο απτή την παρουσία τους για τον διεθνή εξτρέμ 
του Ολυμπιακού. Αν κρίνουμε πάντως από το παρελθόν του Ζέσους τη σεζόν 2020-21 που ήταν στην Μπενφίκα 
δεν είχε και μεγάλη συμπάθεια για τους Έλληνες παίκτες.
Ήταν ο κόουτς που φρέναρε έστω και για λίγο την εντυπωσιακή και εκπληκτική πορεία προς τα πάνω του 
Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Είχε δώσει μάλιστα ευκαιρίες και σε άλλους πορτιέρο στην Μπενφίκα αν και ο 
διεθνής τερματοφύλακας ήταν με διαφορά ο καλύτερος.

ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
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Ακούγονται διάφορα για δύο Έλληνες παίκτες που έχουν κάνει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα τους. Ο ένας 
παίζει στη Super League 1 και ο άλλος στο εξωτερικό. Γράφονται, λοιπόν, διάφορα μια και οι δύο όπως είναι 
λογικό βρίσκονται στα ραντάρ των μεγάλων ομάδων. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός φαίνεται να έχουν κάνει 
μια πρώτη κίνηση, απομένει ίσως και ο ΠΑΟΚ (δύσκολο). Αν διαβάσει κανείς ορισμένα πράγματα θα μείνει μέχρι 
και με ανοιχτό το στόμα μια και παρουσιάζονται οι ομάδες λες και κάνουν χάρη στους παίκτες που τους θέλουν.
Η πληροφόρηση της στήλης είναι πως μάλλον θα μείνουν με άδεια τα χέρια. Ειδικά για τον παίκτη που αγωνίζεται 
στη Super League 1, το μέλλον βρίσκεται μάλλον στο εξωτερικό μια και εξετάζει μια σούπερ πρόταση που ήρθε 
πρόσφατα. Όσο για τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο εξωτερικό, η αξία του έχει εκτοξευθεί, ίσως και 
πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και εκεί η λογική λέει εξωτερικό αλλά σε άλλο πρωτάθλημα. Ονόματα και 
διευθύνσεις προσεχώς…

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η περίπτωση του Ρούμπεν Σεμέδο. Ο 28χρονος υψηλόσωμος στόπερ επιστρέφει 
στον Ολυμπιακό μετά τον 6μηνο δανεισμό του στην Πόρτο, με την οποία πάντως έπαιξε ελάχιστα.
Μόλις 3 παιχνίδια στην Πόρτο Β’ και 5 (ναι πέντε) λεπτά με την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα. Οι πρωταθλητές 
Πορτογαλίας έδωσαν μάλιστα και loan fee για να τον αποκτήσουν αλλά το όλο ζήτημα έγκειται τώρα στο ότι το 
συμβόλαιο του Σεμέδο με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Δηλαδή ότι είναι να γίνει θα 
γίνει φέτος. Ο Σεμέδο, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, δε γίνεται να μείνει στο ρόστερ των πρωταθλητών. 
Δεν τον θέλει ο Μαρτίνς δεν τον θέλει και το κλαμπ. Το ξέρει αυτό ο Κονσεϊσάο και εκεί χτυπάει για να ρίξει 
την τιμή του πολύ. Στα 5 εκατομμύρια είναι απίθανο να υπάρξει deal αλλά αν και εφόσον όντως η Πόρτο τον 
θέλει και δεν το λέει για το μάρκετινγκ, τότε συμφωνία θα γίνει λέει η στήλη. Απλά στον Ολυμπιακό που είναι 
και έμπειροι σε αυτά, ποτέ δεν προαναγγέλλουν τίποτα. Λογικό είναι να μη λένε «δεν τον θέλουμε», δε θα 
έπαιρναν έτσι ούτε ευρώ.
 

ΜΙΚΡΟ 
ΚΑΛΑΘΙ

ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ
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Ο δανεισμός του Μάξι Λοβέρα στην Ομόνοια ολοκληρώθηκε. Ο 23χρονος Αρ-
γεντινός επιστρέφει έτσι στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως 
το 2024. Γυρίζει για να ξαναφύγει. Είναι εκτός πλάνων του Πέδρο Μαρτίνς, 
το ξέρει. Θα διαπραγματευτεί την ελευθερία του και αν τα καταφέρει, η Ομό-

νοια τον περιμένει πώς και πώς πίσω στην… αγκαλιά της.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Τρία, άντε τέσσερα χρόνια και μετά τέλος; Έτσι το νιώθει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Και έτσι το είπε. Η προπονητική είναι πολύ επίπονο επάγγελ-
μα και έθεσε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για το πόσο ακόμα βλέπει τον εαυτό 
του να αντέχει να το ασκεί. Προς το παρόν πάντως, είναι 100% ορεξάτος, σχεδιά-

ζοντας τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. 

Συνεχίζεται η προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας με τον Χουάνκαρ για νέο 
συμβόλαιο. Χωρίς πάντως ακόμα αποτέλεσμα παρά την εκατέρωθεν καλή θέ-
ληση. Ο Παναθηναϊκός θα το παλέψει κι άλλο, καθώς η παραμονή του Ισπα-
νού αριστερού μπακ συνιστά τοπ προτεραιότητα. Η ως τώρα 
(οικονομική) απόσταση δεν είναι μικρή. Χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως δεν μπορεί να γεφυρωθεί.

Στο στόχαστρο της Ραπίντ Βουκουρεστίου βρίσκεται, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της πατρί-
δας του ο Κριστιάν Γκάνεα. Ο Άρης επιθυμεί μεν να κρατήσει τον Ρουμάνο αριστερό 
μπακ, αλλά με μειωμένες οικονομικές απολαβές και ως μπακ απ του Πίρσμαν. Σε 
ό,τι αφορά το δεξί άκρο της άμυνας των «κιτρινόμαυρων», στη Σουηδία θεωρούν 
σίγουρη την αποχώρηση του Ντάνιελ Σούντγκρεν. 

Το ότι ο Νόρντιν Άμραμπατ θέλει να φύγει από την ΑΕΚ είναι γνωστό. Ο Μα-
τίας Αλμέιδα πάντως, φιλοδοξεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο Αργεντι-
νός κόουτς εκτιμά πολύ την αξία του Μαροκινού εξτρέμ και ευελπιστεί πως 
θα τον πείσει πως μπορεί να έχει μια σεζόν εντελώς διαφορετική από την 

πρώτη του στην Ένωση, αν τελικά συνεχίσει. 



ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 21:45
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χ 3,30

Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα 
σε Ισπανία και Πορτογαλία. Γνωστή η κόντρα των δύο 

ομάδων και αναμένεται μια άκρως ενδιαφέρουσα 
αναμέτρηση.

Η ισοπαλία θα πάρει σημείο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2 DNB 1,75

Εποχή Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική και όλοι 
ευελπιστούμε σε ένα νέο ξεκίνημα. Σε έναν αρκετά βατό 
όμιλο θα κάνουμε πρεμιέρα στο Μπέλφαστ με μοναδικό 

στόχο φυσικά το τρίποντο.

 Συντηρητικό ποντάρισμα στην εθνική μας ομάδα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 19:00
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΟΣΟΒΟ 1Χ 1,66

Μια νέα αρχή ψάχνει η νεανική ομάδα της Κύπρου 
μετά τις τελευταίες κακές παρουσίες. Το Κόσοβο δεν θα 
είναι εύκολος αντίπαλος αλλά μέσα στη Λάρνακα όλα 

φαντάζουν πιθανά.

Με συναίσθημα στηρίζουμε Κύπρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 19:00
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 DNB 1,80

Γειτονικό ντέρμπι στο Ράζγκραντ με τις δυό ομάδες να 
αναμετρώνται μετά απο έξι χρόνια. Οι φιλοξενούμενοι 

υπερτερούν σε ποιότητα αλλά θα έχουν κάποιες 
σημαντικές απουσίες. Σε πτωτική πορεία σταθερά τα 

τελευταία χρόνια οι Βούλγαροι.

Το ποντάρισμα με το φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΣΕΡΒΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χ2 1,66

Την Νορβηγία του Χάαλαντ υποδέχονται οι Σέρβοι στη 
πρεμιέρα του ομίλου. Το μυαλό βέβαια των γηπεδούχων 
βρίσκεται σίγουρα στο Μουντιάλ του Κατάρ. Διψάει για 
διάκριση η άκρως νεανική Νορβηγία και θέλει να μπει 

με το δεξί.

Η επιλογή μας με τους φιλοξενούμενους.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 02:00
ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ-ΓΚΡΕΜΙΟ OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,83

Ντέρμπι απο τα παλιά με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την 
χαμένη αίγλη του παρελθόντος. Αμφότερες έχουν ως 

μοναδικό στόχο την άνοδο με το ξεκίνημα τους να είναι 
αρκετά καλό. Σκληρό αλλά και κλειστό ματς αναμένουμε 

στο Ρίο.

Σε αυτά τα ματς οι κάρτες έχουν αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι καταιγιστικός, από το 
δεύτερο δεκάλεπτο και μετά και ο Προμηθέας δε μπορούσε 
να ακολουθήσει. Το τελικό 102-72 με το οποίο επικράτησε 
ο Ολυμπιακός του Προμηθέα είναι ενδεικτικό της διαφοράς 
ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αλλά μαρτυρά και τη 
διάθεση των «ερυθρόλευκων» που δείχνουν ιδιαίτερα 
«βιαστικοί» για τον τελικό της Basket League όπου και θα 
διεκδικήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 2016 

και το πρώτο νταμπλ μετά το 1997.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 31-46, 53-75, 72-102

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Ρέι 6, Γκραντ 6, Δ. 
Αγραβάνης 10, Σίμπσον, Φόστερ 19, Χαντ 7, Γκικας 
2, Γ. Αγραβάνης 4, Λάγιος 6, Άντριτς 3, Μπαζίνας 3, 

Τανούλης 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Ντόρσεϊ 
4, Φαλ 7, Βεζένκοφ 20, Παπανικολάοθ 8, Έισι 6, 
Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 9, Σλούκας 8, Μάρτιν 17, 

Ζαν Σαρλ 8, ΜακΚίσικ 3

Να ήταν η ήττα από τη Λάρισα που ανέδειξε για ακόμα μια φορά τα προβλήματα του Παναθηναϊκού; 
Μα είναι κουραστικό να επαναλαμβανόμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει έλλειμμα ποιότητας κι αυτό του 

απαγορεύει να εμφανίζεται χωρίς ενέργεια και κίνητρο. Διότι έτσι μπορεί να χάσει απ’ όλους.
Το ότι δεν είναι φαβορί για το πρωτάθλημα δε συνιστά ανακάλυψη της Αμερικής αλλά το ακόμα χειρότερο 
είναι ότι οι «πράσινοι» δε δείχνουν να έχουν όραμα και πλάνο. Παραμένει άγνωστο το γιατί τα παιδιά που 
θα εγγυηθούν το μέλλον (Χουγκάζ και Μαντζούκας) είναι παρκαρισμένα στον πάγκο όταν αποκλείεται να 

είναι χειρότεροι από τον Οκάρο Γουάιτ ή τον Τζέρεμι Έβανς. Είναι ακατανόητα όσα κάνουν οι «πράσινοι» που 
μοιάζουν να «πυροβολούν τα πόδια τους».

baskeTIME
ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΥΚΟΛΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 2-0 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΚAΤΟΣΤΑΡΑ (102-72)

ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΠΛΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
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4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε εύκολα τη 

νίκη στο Γκαλά Γυναικών που έγινε χθες στη 
Φιλοθέη. Η ολυμπιονίκης μας έδειξε σταθε-

ρότητα και επικράτησε στο επί κοντώ με 4,64μ. 
Η κορυφαία μας άλτρια αναχωρεί σήμερα για 

το Μαρόκο και την Κυριακή αγωνίζεται 
στο Diamond League στο Ραμπάτ. 

Μεγάλος αγώνας έγινε στο ύψος 
γυναικών, με δύο αθλήτριες να ξεπερ-

νούν το 1,95μ. Νικήτρια ήταν η Μαυροβού-
νια Μαρίγια Βούκοβιτς και ακολούθησε η Σέρ-
βα Ανγκελίνα Τόπιτς. Τρίτη ήταν η Ελευθερία 

Χριστογεώργου (φωτό), που πέταξε στο 
1,93μ. και έκανε ατομικό και έγινε 4η 

Ελληνίδα όλων των εποχών. 

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 
(φωτό) πέτυχε άλλο ένα ατομικό ρεκόρ 

στα 100μ. με 10.44 και «άγγιξε» το πανελ-
λήνιο ρεκόρ Κ20 που κατέχει η σπουδαία Κα-
τερίνα Θάνου με 11.43. Πήρε τη δεύτερη θέση 

στον αγώνα, πίσω από την Βρετανίδα Κρί-
σταλ Αγούα με 11.40. Σταθερή και η Άρ-

τεμις Αναστασίου που τερμάτισε σε 
11.60. Η Ελισάβετ Πεσιρίδου ήταν νι-

κήτρια στα 100μ. εμπόδια με 13.33, η 
οποία έκανε φετινό ρεκόρ. Στην ίδια κούρ-
σα η Σοφία Ιωσηφίδου τερμάτισε σε 14.01, 

βελτιώνοντας και εκείνη την ατομική της επί-
δοση. Στο μήκος νικήτρια ήταν η Ρουμά-
να Αλίνα Ροτάρου- Κότμαν με 6,63μ. και 

δεύτερη ήταν η Σπυριδούλα Καρύ-
δη με 6,54μ.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Δεν υπήρξε ούτε ένας φίλαθλος, που να 
μην έπεσε το μάτι του, μηχανικά και ασυ-
ναίσθητα πάνω στον Σάββα Πορτάλιο, αν 
είχε την τύχη να παρακολουθήσει αγώνα 
του ΑΟ Βύρωνα. Ο δυναμικός φορ, της 
Βυρωνιώτικης ομάδας, κατά την εκτίμη-
ση των ειδικών, έχει όλα εκείνα τα προ-
σόντα, που πράγματι σε οδηγούν χωρίς 
πολλά ζόρια πάνω του. Το ταλέντο του ξε-
χειλίζει, ενώ και η σωματοδομή του, αλλά 
και ο τρόπος παιξίματος, έχει πολλά κοινά 
σημεία με παίκτες, μεγαλυτέρων κατηγο-
ριών. Ψηλός, δυνατός, τεχνίτης, με πολλά 
τρεξίματα και μαρκαρίσματα ψηλά, αλλά 
και σκοραρίσματα που μπορεί κανείς να 
τα δει μόνον σε highlights αγώνων επιπέ-

δου Τσάμπιονς Λιγκ, είναι κάποια από τα 
χαρακτηριστικά του δυναμικού φορ, που 
είναι αλήθεια πως έχει αναστατώσει την 
ποδοσφαιρική Αθήνα. Όσο για τα γκολ, 
θα μπορούσε να είχε πλησιάσει το διψή-
φιο αριθμό, αν ήταν πιο εύστοχος και λίγο 
τυχερός. Παρ’ όλα αυτά είναι αλήθεια πως 
σε αρκετά παιχνίδια  όχι μόνον έστειλε 
την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίπαλα δί-
χτυα, αλλά και ήταν αυτός που έδωσε τη 
νίκη και το τρίποντο στην ομάδα του. Ο 
ίδιος για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και 
το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, 
όταν ρωτήθηκε είπε σχετικά: «Η χρονιά 
ήταν ειδικών συνθηκών. Κάνεις δεν ήξε-
ρε πως να την διαχειριστεί συμπεριλαμ-
βανομένων και των προπονητών, μιας 
και δεν έχει ξανά συμβεί κάτι παρόμοιο 
με τα πρωταθλήματα της Αθήνας. Όπως 
και να έχει βέβαια, οι ερασιτέχνες θα παί-
ζουμε με οποίες συνθήκες και αν υπάρ-
χουν προσπαθώντας για το καλύτερο. Σε 
γενικές γραμμές η εικόνα και οι εντυπώ-
σεις που αφήσαμε ήταν πολύ καλές. Θα 
μπορούσαμε ίσως να  δώσουμε ακόμη 
περισσότερα. Όμως το ότι η ομάδα έχει 
μπει στους δυνατούς και υπολογίσιμες 
δυνάμεις της ποδοσφαιρικής Αθήνας, εί-
ναι ένα δείγμα της καλής δουλειάς που 
έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ο Βύρωνας έχει 
μια στιβαρή διοίκηση, που βρίσκεται κο-
ντά στους παίκτες και στα προβλήματά 
τους, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί 
ένα υπέροχο κλίμα, με ότι συνεπάγεται. 
Θεωρώ πως αφήνουμε μια καλή χρονιά 
και πάμε στην καλύτερη».

ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από τη στιγμή που ανέλαβε τον πάγκο 
του Αγ Δημητρίου ο Γαληνός Νικολαΐδης, 
αρκετά πράγματα έχουν μπει στη σειρά 
και κυρίως το κτίσιμο του ρόστερ της νέας 
χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει στο 
σύλλογο ο Γιώργος Ακαρέπης, με τη σχε-
τική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: «Το 
τανκ Γιώργος Ακαρέπης και την επόμενη 
χρονιά στην Μπάρτσα. Ο Άγιος Δημήτρι-
ος ανακοινώνει την επέκταση συνεργασί-
ας με τον αμυντικό Γιώργο Ακαρέπη για 
την σεζόν 2022-2023. Ο Γιώργος ήταν ση-
μαντικό κομμάτι της ομάδας την Χρονιά 
που μας πέρασε, αυτό δεν πέρασε απα-
ρατήρητο στην διοίκηση και έτσι με συ-
νοπτικές διαδικασίες προχώρησε στην 
ανανέωση του. Γιώργο Ακαρέπη ευχόμα-
στε υγεία και πάντα επιτυχίες με την φα-
νέλα της ομάδας μας».

ΠΟΡΤΆΛΙΟΣ: «ΉΤΆΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΣΥΝΘΉΚΏΝ»
Ο ΦΟΡ ΤΟΥ ΆΟ ΒΥΡΏΝΆ ΣΤΙΣ 
ΔΉΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΆΡΆΔΕΧΕΤΆΙ ΠΏΣ 
Ή ΧΡΟΝΙΆ ΉΤΆΝ ΔΥΣΚΟΛΉ

Το Ρουφ 
δεν πήρε αυτό 
που άξιζε

Χθες  ο ΠΑΟ Ρουφ, δεν 
πήρε αυτό που του άξι-
ζε στο ματσάκι  κόντρα  
στην Προοδευτική. Μό-
νον και μόνον πως ο 
αγώνας κρίθηκε σε ένα 
πέναλτι, που εκτέλε-
σε εύστοχα ο Κρητι-
κός τα λέει όλα. Από 
εκεί κι έπειτα τη κερκί-
δα ήταν γεμάτη και των 
γηπεδούχων, αλλά και 
των φιλοξενουμένων! 
Δεν σημειώθηκε το πα-
ραμικρό κι αυτό είναι 
η θετική όψη του νομί-
σματος. * Σε μια επικοι-
νωνία που είχα με τον 
πρόεδρο της Λούτσας 
Χρήστο Σερέτη, ο τε-
λευταίος μου είπε, πως 
η νέα χρονιά θα είναι 
εντελώς διαφορετική 
από τη φετινή που ήδη 
έχει λήξει. Η ομάδα θα 
σχεδιαστεί σε νέο πλά-
νο και  πολλά θα αλλά-
ξουν προς το καλύτε-
ρο… * Πάντως εγώ το 
φιλαράκι μου το περί-
μενα μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή, έπιασα θέ-
σεις, με κάποιους που 
το έπαιξαν λίγο ζόρι-
κοι, κατάφερα να κρα-
τήσω τα οχυρά και στο 
τέλος το φιλαράκι μου 
μαζί με το ταίρι του, να 
έρθουν και να βρουν 
θέση!  * Αγώνας δρό-
μου για τον Δημήτρη 
Παπασπύρου, που ψά-
χνει για παίκτες. Βέ-
βαια αν το πλάνο βγει 
και εν τέλει ο Αιολικός, 
θα κάνει έδρα την  Αθή-
να για τις προπονή-
σεις, τότε είναι σίγου-
ρο πως το κτίσιμο γι’ 
αυτόν θα είναι παιχνι-
δάκι. Και ο Παπασπύ-
ρου από μεταγραφές 
και από παίκτες το ξέ-
ρει πολύ καλά το έργο, 
δεν τον φοβάμαι. * 
«Όλοι εμένα ρωτάνε», 
θα μου πει με στόμ-
φο ο επίτιμος πρόε-
δρος του Ολυμπιακού 
Αγ Στεφάνου Κοσμάς 
Λεπατατζής. Τελευταί-
ος που τον ρώτησε 
για το πώς θα στηθεί η 
ομάδα, είναι και ο νέος 
πρόεδρος του Αχαρνα-
ϊκού.

Τη χάραξη του σχεδιασμού τους 
με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν συνεχίζουν 
απτόητοι στην Κοψαχείλα. Τα 
άτομα της διοίκησης του Πανα-
γιώτη Μαρκαντζίνου σε άμεση 
συνεννόηση με τον τεχνικό ηγέ-
τη Αντώνη Κουφογιαννάκη, που 
παρέμεινε για όγδοη συνεχόμε-
νη σεζόν στην άκρη του «κιτρινό-
μαυρου» πάγκου δεν σταματούν 
τις ενέργειες, αλλά και τις συζη-
τήσεις που ανάγονται στην δι-
αμόρφωση του ρόστερ, που θα 
κληθεί να παλέψει την επόμενη 
σεζόν. Με στόχο μία όσο το δυ-
νατόν πιο αξιόλογη πορεία στα 
δύσβατα μονοπάτια της Β’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα και μετά από συντο-
νισμένες ενέργειες επιτεύχθηκε 
η επέκταση της συνεργασίας με 
ακόμη ένα σημαντικό όσο και χα-
ρισματικό ποδοσφαιριστή που 
ανήκει στο υπάρχον ρόστερ. Ο 
λόγος για τον24χρονο μεσοε-
πιθετικό Δημήτρη Τζουμάκα, ο 
οποίος θα εξακολουθήσει και την 
επόμενη σεζόν να αποτελεί μία 
εξαιρετικά χρήσιμη μονάδα για 
τν τεχνικό ηγέτη Αντώνη Κου-
φογιαννάκη. Από εκεί και έπει-
τα στην Κοψαχείλα εντείνουν τις 
ενέργειές τους που άπτονται της 
μεταγραφικής ενίσχυσης. Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορί-
ες στην ομάδα των νοτίων προα-
στίων βρίσκονται σε αναζήτηση 
ενός τερματοφύλακα, αλλά κυρί-
ως πολλών νεαρών ταλαντού-
χων ποδοσφαιριστών, που θα 
μικρύνουν τον μέσο όρο ηλικίας.

ΚΟΨΆΧΕΙΛΆ 

Aνανέωσε ο 
Δημήτρης Τζουμάκας 

ΆΛΣΟΥΠΟΛΉ 
Παρελθόν ο Θανάσης 
Ψύλλιας
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Αλσούπολη, 
όσον αφορά το ευαίσθητο κομμάτι της τεχνι-
κής ηγεσίας. Τα άτομα όπου απαρτίζουν τον 
νέο διοικητικό κορμό των «πρασίνων» μετά 
από συνάντηση που είχαν με τον τεχνικό ηγέ-
τη Θανάση Ψύλλια έκριναν σωστό ότι το προ-
τιμότερο τη δεδομένη στιγμή είναι να λύσουν 
φιλικά τη συνεργασία τους. Ο έμπειρος τεχνι-
κός, ο οποίος ηγήθηκε των τυχών του σωμα-
τείου των βορείων προαστίων για μία τριετία, 
έχοντας να επιδείξει πολύ σημαντικό έργο, 
στις δηλώσεις του στάθηκε στα οφέλη αυτής 
της συνεργασίας «Ευχαριστώ την απερχόμε-
νη διοίκηση της Αλσούπολης, για την άψογη 
συνεργασία που είχαμε τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, που ήμουν προπονητής της Ομάδας. 
Επίσης θέλω να πω από τα βάθη της καρδιάς 
μου, ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στους παίκτες 
μου για τον σεβασμό και την αγάπη που μου 
πρόσφεραν απλόχερα. Τολμώ να πω ότι αυτά 
τα παιδιά με έκαναν καλύτερο άνθρωπο αλλά 
και προπονητή. Τους εύχομαι να έχουν υγεία 
και πρόοδο στη ζωή τους. Καλή συνέχεια!!!»

This is AthensΟ Σάββας Πορτάλιος
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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

Η αλήθεια είναι πως η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί πέρασε 
από… περίεργα κύματα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22. Ο κορυφαίος κατά 
πολλούς στράικερ της σύγχρονης ιστορίας των πρωταθλητών, ο πρώτος σκόρερ 

στην ευρωπαϊκή ιστορία του κλαμπ είδε να μένει στον πάγκο σε ορισμένα 
κρίσιμα ματς ή ακόμα και να γίνεται αλλαγή στο ημίχρονο σε άλλα.

Σίγουρα συμπεριφορά που δεν ταίριαζε στον Νο1 μπόμπερ των πρωταθλητών.
Πάντως, ο Ελ Αραμπί απέδειξε ακόμα και σε αυτή τη σεζόν πως η σχέση του με τα 
δίχτυα είναι μνημειώδης. Για την Ελλάδα δεν το συζητάμε μια και είναι φανερό 

πως η διαφορά επιπέδου του είναι σημαντική. Την έχει την Super League 1 
ο Μαροκινός και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Εξάλλου, ακόμα και 
φέτος λίγο έλειψε, για ένα γκολ, να χριστεί πρώτος σκόρερ της λίγκας.

Η κίνηση του Ολυμπιακού να ανανεώσει τον Ελ Αραμπί δείχνει και τις προθέσεις 
των πρωταθλητών. Πως ακόμα και αν γίνουν σημαντικές προσθέσεις στο ρόστερ 

(αριστερό μπακ, δύο εξτρέμ, επιθετικός ίσως και χαφ) κάποιοι παίκτες θα 
μείνουν για τα καλά προκειμένου να υπάρχει ένα κορμός που γνωρίζει πρόσωπα 
και καταστάσεις. Σημαντική επιτυχία του Ολυμπιακού η επικείμενη ανανέωση της 

συνεργασίας με τον Ελ Αραμπί.
 

Υ.Γ.: Το πρώτο επίσημο ματς με τον Πογιέτ στον πάγκο θα έχει ενδιαφέρον. Το 
Nations League είναι αμφιλεγόμενη διοργάνωση όσον αφορά τη σημαντικότητα 

και την ύπαρξή της αλλά η Εθνική θέλει νίκες και επιτυχίες.

ΙΔΑΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ


