
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ
συνεχίζεται με συνέπεια καθώς την
Τρίτη η διοίκηση της «Ενωσης» ανα-
κοίνωσε την απόκτηση του Ερικ Μο-
ράν. Πρόκειται για τον 26χρονο κεν-
τρικό μέσο της Λεγανές που αποτελεί
προσωπική επιλογή του τεχνικού
των «κιτρινόμαυρων» Μανόλο Χιμέ-
νεθ με στόχο να καλυφθεί το κενό
του τραυματία Γιάκομπ Γιόχανσον.
Ο Μοράν υπέγραψε συμβόλαιο για
3,5 χρόνια ενώ η ΑΕΚ κατέβαλε
στην Λεγανές 130 χιλιάδες ευρώ με
την Ισπανική ομάδα να διατηρεί κι
ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης
του ποδοσφαιριστή.

Ο Μοράν που αποτελεί την δεύ-
τερη μεταγραφή της «Ενωσης» μετά
τον Σοτζέι Μασούντ, πήρε το «39»
για την φανέλα του. Αυτός ήταν και
ο πρώτος αριθμός που είχε επιλέξει
για την φανέλα του ο Βάσκος χαφ
όταν ξεκίνησε την καριέρα του στην
Αθλέτικ Μπιλμπάο. 

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ, αναφέ-
ρει: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την
απόκτηση του Ισπανού μέσου Ερίκ
Μοράν Αρίμπας από την ισπανική
Leganes. Ο ποδοσφαιριστής υπέ-
γραψε συμβόλαιο με ισχύ έως το
καλοκαίρι του 2021. Στην ομάδα
μας θα φοράει τη φανέλα με το Νο
39.

Ο Ερίκ Μοράν γεννήθηκε στις
25 Μαΐου 1991 στο Portugalete,
προάστιο του Μπιλμπάο. Αρχισε την
καριέρα του από την τοπική ομάδα
και στη συνέχεια βρέθηκε στις Aκα-
δημίες της Athletic Bilbao. Με την
πρώτη ομάδα του συλλόγου έκανε
ντεμπούτο το 2012.

Την περίοδο 2015-16 πήγε με
τη μορφή δανεισμού στη Leganes,
ενώ την επόμενη στη Real Zaragoza,
η οποία μετά το τέλος του δανεισμού
του τον διατήρησε στη δύναμή της,

Του ανταποκριτή μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μπορεί ο Τάκης Λεμονής να έκανε
κανονικά την Τρίτη στο Ρέντη την
πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού
για τον 2018 και να είναι αυτός που
θα καθοδηγήσει εκτός συγκλονιστι-
κού απρόοπτου από τον πάγκο τους
«ερυθρόλευκους στο εκτός έδρας
παιχνίδι τους την ερχόμενη Κυριακή
με την ΑΕΛ, ωστόσο το μέλλον του
στην ομάδα μόνο σίγουρο δεν μπορεί
να χαρακτηρισθεί.

Η αποκάλυψη που έκαναν την
παραμονή της πρωτοχρονιάς, δύο
γνωστά Ισπανικά Μέσα, η «El Mundo
Deportivo» και η «Sport» και την...
συνέχισε την πρώτη μέρα του 2018
η «As», περί προχωρημένων επαφών
του Ολυμπιακού με τον Οσκαρ Γκαρ-
σία προκειμένου ο 44χρονος Κατα-
λανός να αναλάβει άμεσα την τεχνική
ηγεσία των «ερυθρολεύκων» φαίνεται
πως έχει... βάση. 

Αλλωστε από το παιχνίδι με την
Σπόρτινγκ στην Λισαβόνα, όπου ο
Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με... κάτω
τα χέρια, είχαν αρχίσει οι πρώτες
μουρμούρες στους κόλπους των Πει-
ραιωτών για τον Λεμονή. Μουρμού-
ρες που μεγάλωναν όσο η ομάδα
δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και
έπαιρνε με πολύ κόπο τα «τρίποντα» 

«Χαμηλώνει» το θέμα προπονητή ο Ολυμπιακός

Υπέγραψε για 3,5 χρόνια ο 26άχρονος μέσος της Λεγανές που ετοιμάζεται για Αγρίνιο

«Γέμισε» το κέντρο με Μοράν η ΑΕΚ

ΤΟΡΟΝΤΟ. Την αποθέωση γνώρισε
και στο Τορόντο ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο. Ο Ελληνας σταρ του ΝΒΑ
μπαίνοντας στο κλειστό των Ράπτορς,
το «Air Kanada Centre», για ζέσταμα
με τους Μπακς, για το ΝΒΑ, αντίκρισε
περίπου 2.000 ομογενείς να φωνά-
ζουν το όνομα του και το «Ελλάς -
Ελλάς». 

Ειδικά μετά το τέλος του αγώνα
γέμισαν μία ολόκληρη κερκίδα και
μόλις βγήκε έγινε... χαμός. Ο εθνικός
ύμνος ακουγόταν σε όλο το γήπεδο
και ο Γιάννης έμεινε με το στόμα
ανοιχτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
διοργανωτής των Ελληνο-Καναδικών
Ολυμπιακών Αγώνων, και της Ελλη-
νικής Βραδιάς ιατρός κ. Φώτης Κα-
ραντώνης πρόσφερε δώρο στον Γιάν-
νη μία γραβάτα με το σήμα των
Αγώνων, μία βασιλόπιτα για τον ίδιο
και την οικογένειά του και ένα ανα-
μνηστικό. 

Ο 23χρονος σούπερ σταρ των
Μπακς υπέγραψε όσα αυτόγραφα
προλάβαινε, καθώς η ομάδα του τον
πίεζε για την αναχώρησή της με το
αεροπλάνο και την επιστροφή στο
Τορόντο. 

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους
που ήρθατε να στηρίξετε την ομάδα
και εμένα. Να σας ευχηθώ υγεία
και αγάπη για τη νέα χρονιά», είπε
ο Γιάννης. Ενας θαυμαστής του είχε
την ευκαιρία να παρακολουθήσει
από κοντά το ίνδαλμά του την Πρω-
τοχρονιά του 2018 που κρατούσε
ένα πλακάτ το οποίο περιέγραφε τη
διαδρομή του από το Μόντρεαλ στο
Τορόντο. 

Συγκεκριμένα, ο ίδιος και η πα-
ρέα του ταξίδεψαν για πέντε ώρες,

2.000 
ομογενείς 

στο Τορόντο
για τον Γιάννη

Σχεδόν 2.000 ομογενείς συγκέντρωσε ο κ. Φώτης Καραντώνης, ορ-
γανωτής των Ελληνο-Καναδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελληνική

Βραδιά προς τιμήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αγώνα των
Ράπτορς με τους Μπακς στο «Air Kanada Centre» του Τορόντο. 

WR/ΚωσΤασ μπΕη

ΠΠΜ: Τα Junior Αγόρια του Φλάσινγκ 
Η ομάδα των αγοριών στην κατηγορία Junior της Ενορίας του Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα του Φλά-
σινγκ (από αριστερά): Γιάννης Βλαντής, Ιωάννης Ρήγος, Γιώργος Κοντόπουλος, Χρήστος Μούσιος (προπο-
νητής), Νικόλαος Μαγκρίλες, Αντονι Γκριλλό, Κωνσταντίνος Ντάκης, Εβαν Κοτσόγιαννης, Γιάννης Λάγκος,
Αντώνιος Σαλαζέρ, Αντώνιος Λάγκος (προπονητής), Πέτρος Κακίβελης και Ντίνος Μούσιος.

Στην ζωή είναι καλό να ανα-
γνωρίζουμε τα λάθη μας και να
προσπαθούμε να τα διορθώσουμε
κι αυτό ακριβώς επιχειρεί να κά-
νει η διοίκηση του Ολυμπιακού
με την χαραυγή του 2018. Παρά
το γεγονός ότι η ομάδα της αναρ-
ριχήθηκε με πολύ κόπο στην κο-
ρυφή του βαθμολογικού πίνακα
με την ολοκλήρωση του πρώτου
γύρου, οι «ερυθρόλευκοι» δεν
εφησύχασαν και πήραν την από-
φαση να προχωρήσουν σε ση-
μαντικές παρεμβάσεις σε όλα τα
επίπεδα ώστε να διορθώσουν τα
αναμφισβήτητα μεγάλη λάθη
σχεδιασμού που έγιναν το πε-
ρασμένο καλοκαίρι.

Λάθη που είχαν να κάνουν
αρχικά με την επιλογή προπο-
νητή, αν και αρκετοί διαφωνούν
σε αυτό το θέμα καθώς ο Μπεσ-
νίκ Χάσι, εξετέλεσε στο ακέραιο
την αποστολή για την οποία
προσλήφθηκε και ήταν η πρό-
κριση της ομάδας μέσα από δυο
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Του Τάσου Γιαννακόπουλου

Παίρνουν 
μεγάλο ρίσκο
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται
πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την
απόκτηση του Αζεβέδο αλλά πριν
τον Βραζιλιάνο έπεσε στο τραπέζι
το όνομα του Νίκλας Χουλτ, του Πα-
ναθηναϊκού. 

Ομως το θέμα με τον Σουηδό
δεν προχώρησε, με τον Ιβάν Σαββίδη
να τονίζει χαρακτηριστικά: «Την δύ-
σκολη φάση που περνάει σήμερα ο
Παναθηναϊκός, εμείς δεν θα την εκ-
μεταλλευτούμε και οφείλουμε να
δείξουμε σεβασμό. Παρότι έχουν
καλούς ποδοσφαιριστές, αν προτε-
ραιότητά μας είναι να αποκτήσουμε
κάποιον από αυτούς, θα το κάνουμε
καταθέτοντας προσφορά».

Μάλιστα, στη θέση του αυτή επέ-
μεινε ακόμη κι όταν του εξηγήθηκαν
περιστατικά από το παρελθόν, όπου
ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες
δεν σεβάστηκαν προβλήματα που
περνούσε ο ΠΑΟΚ.

Τελειώνει του Αζεβέδο
Την πρώτη του χειμερινή μετα-

γραφή ολοκληρώνει ως την προσεχή
Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον
Μάρσιο Αζεβέδο Βραζιλιάνο αμυν-
τικό που φεύγει από το Ουκρανικό
πρωτάθλημα μετά από πέντε χρόνια. 

Ο 31χρονος μπακ αναμένεται να
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αύριο
ή την Πέμπτη, και πρόκειται να
υπογράψει εξάμηνο συμβόλαιο μέχρι
την Παρασκευή. Η συμφωνία με τον
Αζεβέδο αφορά συνεργασία έξι μη-
νών και θα υπάρχει πάντως οψιόν
για επέκταση της συνεργασία του. 

Αξίζει όμως να σημειωθεί πως
πριν προκριθεί η περίπτωση του
Μάρσιο Αζεβέδο, στο τραπέζι έπεσε
και αυτή του Νίκλας Χουλτ. Ο Ιβάν
Σαββίδης στην τελευταία μεταγρα-
φική σύσκεψη είπε στους συνεργάτες
του σχετικά. 

«Την δύσκολη φάση που περνάει
σήμερα ο Παναθηναϊκός, εμείς δεν
θα την εκμεταλλευτούμε και οφεί-
λουμε να δείξουμε σεβασμό. Παρότι
έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, αν
προτεραιότητά μας είναι να απο-
κτήσουμε κάποιον από αυτούς, θα 

Ιβάν: Μόνο 
πρόταση 
σε ΠΑΟ
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Ο ιατρός κ. Φώτης Καραντώνης παρέδωσε μία φανέλα των Ελληνο-
Καναδικών Ολυμπιακών Αγώνων στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μία από τις μεγαλύτερες μορφές
του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Ευ-
γένιος Γκέραρντ, «έφυγε» από κοντά
μας. 

Ο «Γκεραρντάκης», που αντιμε-
τώπιζε πολλά προβλήματα υγείας
και τα τελευταία χρόνια η κατάστασή
του είχε επιδεινωθεί άφησε την τε-
λευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Ολλανδός τεχνικός μπήκε στη
ζωή της Ελλάδας, το 1985 για τον
ΟΦΗ. Παρέμεινε στον πάγκο της
ομάδας μέχρι και το 2000 (ο μα-
κροβιότερος ξένος προπονητής σε
ελληνικό σύλλογο) έχοντας σπου-
δαιότερες στιγμές την κατάκτηση
του Κυπέλλου το 1987 με 3-1 στα

πέναλτι απέναντι στον Ηρακλή και
την πρόκριση στους «16» του Κυ-
πελλούχων επί της Ατλέτικο Μαδρί-
της το 1996.

Το 2000 ανέλαβε καθήκοντα τε-
χνικού συμβούλου στην ΑΕΚ δίπλα
στον Τόνι Σαβέφσκι που ήταν προ-
πονητής, ενώ το 2001 ανέλαβε τον
ΑΠΟΕΛ και το 2002 κάθισε στον
πάγκο του Ηρακλή. Τελευταία του
ομάδα ήταν η Παναχαϊκή, για δύο
μήνες από το Φεβρουάριο ως τον
Απρίλιο του 2010.

Μόλις στις 20 Νοεμβρίου τιμή-
θηκε από τον ΟΦΗ με ένα αγώνα
μεταξύ των παιδιών Γκέραρντ και
των φίλων Γκέραρντ σε ένα ματς
που τον τίμησαν με την παρουσία

τους συγκινημένοι πολλοί άνθρωποι
που μεγαλούργησαν δίπλα του. Ο
ίδιος, παρά την κακή κατάσταση της
υγείας του, απόλαυσε τη στιγμή.
Θαρρείς και έκανε υπομονή και κρα-
τήθηκε στη ζωή για να ζήσει αυτή
τη συγκινητική εκδήλωση. 

Ποιος ήταν ο Γκέραρντ
Ο Εουχεν Χεράρντς, όπως ήταν

το όνομά του στα ολλανδικά, γεν-
νήθηκε στις 7 Μαίου 1940, ήταν
επιθετικός και έπαιξε στην Φορτούνα
Σιτάρντ και στην Λιμπούργκια, ενώ
ήταν και διεθνής.

Την προπονητική του καριέρα
την ξεκίνησε στην Ολλανδία, δού-
λεψε στην Ρόντα Κερκάντε και το
1985 πήρε την απόφαση, που του

άλλαξε τη ζωή.
Ηρθε στην Ελλάδα για να δου-

λέψει στον ΟΦΗ και δεν επέστρεψε
ποτέ στην Ολλανδία.

Ο Γκέραρντ δούλεψε 15 χρόνια
στον ΟΦΗ (1985-2000) και ήταν ο
μακροβιότερος προπονητής ομάδας
Α’ Εθνικής.

Το 2000 εργάστηκε ως τεχνικός
σύμβουλος στην ΑΕΚ, ενώ το 2001
κάθισε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Το
2002 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία
του Ηρακλή, ενώ ο τελευταίος «σταθ-
μός» στην προπονητική καριέρα του
ήταν η Παναχαϊκή, για δύο μήνες
το 2010.

«Εφυγε» ο Ευγένιος «Γκεραρντάκης»
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η χρονιά γύρισε, το 2018 μπήκε
και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για
τα μεταγραφικά του αλλά και τις δι-
καστικές τους... μάχες. 

Στην πρώτη κατηγορία ο Ρον-
τρίγκο Μολέντο είναι η Νο 1 περί-
πτωση. Ο Βραζιλιάνος, σύμφωνα με
τα Τουρκικά ΜΜΕ έχει πρόταση από
την 

Τραμπζονσπόρ έκανε πρόταση
500.000 ευρώ για την αγορά του
προσφέροντας αντίστοιχο συμβόλαιο
και στον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή,
ωστόσο όπως προκύπτει από την
Τουρκία η υπόθεση αυτή έχει κά-
ποιες... επιπλοκές. 

Κι αυτό γιατί ο σύλλογος της
Τραπεζούντας είναι σε ένα καθεστώς
οικονομικής επιτήρησης από την

UEFA για το Financial Fair Play και
δεν δύναται να προχωρά αλόγιστα
σε μεταγραφές με υψηλό κόστος. 

Πάντως υπάρχει και έντονη φη-
μολογία από την πλευρά του παίκτη
που λένε ότι «οι προτάσεις από Ιν-
τερνασιονάλ και Γκεντσλερμπιρλιγκί
δεν τον ικανοποιούν οικονομικά.
Θέλει ένα συμβόλαιο κοντά στις
800.000 ευρώ και δεν το έχει βρει
ακόμη. Κάτι περιμένει ακόμη, μάλλον
από την Τουρκία», ενώ δεν πρέπει
να αποκλείουμε και το ενδεχόμενο
αν δεν βρει την πρόταση που θέλει
ο Μολέντο να παραμείνει στον Πα-
ναθηναϊκό ως το τέλος της σεζόν.
Αλλωστε αν δεν υπήρχαν τα οικο-
νομικά προβλήματα στην ΠΑΕ, ο 

«Τρέχει» του Μολέντο
που δεν βιάζεται

ΠΠΜ: Τα κορίτσια της Αστόριας στην κατηγορία Junior 
Τα Junior κορίτσια της Ενορίας του Αγίου Δημήτριου της Αστόριας με τον προπονητή Αλέξανδρο Στέιλ
και τις πρωταγωνίστριες εντός των γραμμών του ΠΠΜ: Αναστασία Στέιλ, Ντεάννα Κώστα, Νίκη Αναστα-
σάτου, Θάλεια Χριστοφοράτου, Ευγενία Σακκελαρίδη, Εμιλι Χάμμερ, Κατερίνα Αναστασοπούλου, Αρτεμις
Χριστοφοράτου, Ρακέλ Lacaj, Εβελίν Κατσιγεώργου, Βανέσα Ζαφείρη και Μαρία Μιχαλοπούλου.

ΙσαβΕλλα Κουμπουρλη

Λόγω του προχωρημένου
της ώρας ο «Ε.Κ.» δεν κατέστη
δυνατόν να συμπεριλάβει στο
σημερινό του φύλλο τον αγώνα
Αλκή - Ομόνοια για το κυπριακό
πρωτάθλημα. Η αναλυτική πε-
ριγραφή του αγώνα, οι δηλώ-
σεις και τα παρασκήνια θα δη-
μοσιευθούν στο αυριανό μας
φύλλο. Εσείς, ωστόσο, μπορείτε
να ενημερωθείτε για το τελικό
αποτέλεσμα του αγώνα στο τη-
λέφωνο (718) 784-5508 της
εφημερίδας μας και από την
ιστοσελίδα www.ekirikas.com
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ώστε να εκπληρωθεί η χριστουγεν-
νιάτικη ευχή του, που ήταν να δει
τον «Greek Freak» στο παρκέ. 

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε να
μας στηρίξετε. Σας εύχομαι υγεία,
αγάπη και καλή χρονιά» τους είπε ο
Greek Freak. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Th-
estar.com όποιες και αν είναι οι αρε-
τές του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εντός
και εκτός γηπέδου, κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει πως έχει «δεσμό»
με τους οπαδούς του μπάσκετ, ο
οποίος ξεπερνά το παιχνίδι.

Ο ομογενής γιατρός, Φρανκ Κα-
ραντώνης (Frank Karantonis) κάνει
λόγο για ταπεινότητα, ο προπονητής
των Raptors, Dwane Casey μιλά για
«αγνότητα στην καρδιά» και το αστέ-
ρι της καναδικής ομάδας, DeMar
DeRozan λέει πως μπορεί να είναι
οτιδήποτε από το μεγαλείο αθλητι-
κών ικανοτήτων έως το ωραίο πα-
ρατσούκλι του.

«Πιστεύω πως ο μεγαλύτερος δε-
σμός είναι η ταπεινότητά του», δή-
λωσε ο κ. Καραντώνης, ο οποίος
ήταν επικεφαλής της ελληνικής βρα-

διάς εκτίμησης προς τον Αντετο-
κούνμπο στο Air Canada Centre τη
Δευτέρα.

«Μεγάλωσε πολύ φτωχός στην
Ελλάδα, στην Αθήνα... (Είναι) απλά
ο δεσμός με την οικογένειά του και
της πίστης στη χώρα του», πρόσθεσε,
υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει κάτι με
την ταπεινότητά του που μας συνδέει
με αυτόν και το να θέλουμε να πε-
τύχουμε τα όνειρά μας μία μέρα».

Ο κ. Καραντώνης συγκέντρωσε
εκατοντάδες ομογενείς μέσω της ορ-
γάνωσης Greek Canadian Games, η
οποία διοργανώνει διάφορες αθλη-
τικές εκδηλώσεις, στο πρότυπο των
Ολυμπιακών, κάθε καλοκαίρι για
την ελληνική νεολαία.

«Εχει τόσο σπουδαία ιστορία και
είναι ήρωας για όλους μας», είπε ο
ίδιος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 

Είναι όμως και εφιάλτης για τους
αντιπάλους, με τον τρόπο που παίζει
και στις δύο άκρες του γηπέδου, με
πάθος και αθλητικές ικανότητες που
τρομοκρατούν αντιπάλους.

«Πιστεύω πως παίζει με αγνή
καρδιά. Προσπαθεί να κερδίσει. Δε
νομίζω πως υπάρχει εγωιστικό κομ-
μάτι στο σώμα του», επεσήμανε ο

κ. Casey said. «Προπονείται, από
όσο καταλαβαίνω, όπως παίζει και
το λατρεύεις αυτό. Οι συμπαίκτες
του το λατρεύουν αυτό... Εχει φρε-
σκάδα, αθωότητα και απολαμβάνει
το παιχνίδι... όλα αυτά που προ-
σφέρουν στους συμπαίκτες και το
παιχνίδι με το σωστό τρόπο».

Ο πρόεδρος των Raptors, Masai

Ujiri, προσπάθησε απεγνωσμένα να
προχωρήσει σε ανταλλαγές στο draft
του 2015 για να πάρει τον Γιάννη
στην ομάδα. Η σχέση με την οικο-
γένεια Αντετοκούνμπο είναι μακρό-
χρονη. Ο Ujiri βοήθησε την οικογέ-
νεια, ανέφερε το Thestar.com να
μεταναστεύσει από τη Νιγηρία στην
Ελλάδα.

Πλέον για τον Γιάννη πανηγυρί-
ζουν όχι μόνο στο Τορόντο, αλλά
από Ελληνες και μη, οπαδούς του
μπάσκετ, παντού. «Εχει τόσο πολύ
πάθος και υπάρχει πολύ δίψα για
έναν ήρωα και γι αυτό αυτός ο
τύπος, αποτελεί τόσο εντυπωσιακό
πρόσωπο για την Ελλάδα αυτή τη
στιγμή», δήλωσε ο κ. Καραντώνης.

2.000 ομογενείς στο Τορόντο για τον Γιάννη

προκριματικούς γύρους στους ομί-
λους του Τσάμπιονς Λιγκ και στην
συνέχεια με την επιλογή των παικτών
που ήρθαν στο Ρέντη και οι οποίοι
ήταν στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία επιλογές του Αλβανού τε-
χνικού.

Ο Χάσι πρότεινε και τελικά απο-
κτήθηκαν από τον Ολυμπιακό οι:
Ενγκελς, Καρσελά, Εμενίκε, Τζούρ-
τζεβιτς, Οφόε, Βούκοβιτς, Μίλιτς,
Ζιλέ και Προτό ενώ μόνο οι Ταχτσί-
δης και Κούτρης αποτέλεσαν μετα-
γραφικές επιλογές της διοίκησης.

Από τους «εκλεκτούς» του Χάσι
έχουν «βγει» μόνο τρεις παίκτες, οι
Ενγκελς, Προτό και Οφόε, με τον
τελευταίο ωστόσο να κάνει... νερά
εδώ και ενάμιση μήνα, έχοντας εγεί-
ρει θέμα αποχώρησής του από την
ομάδα. 

Από τους υπόλοιπους οι: Εμενίκε,
Καρσελά και Μίλιτς, ήδη βρίσκονται
υπ’ ατμόν και θα μπουν στο βιβλίο
των πλέον αποτυχημένων μεταγρα-
φών στην ιστορία του Ολυμπιακού,
ο Βούκοβιτς δεν «έπιασε» και θα
αποχωρήσει όπως όλα δείχνουν κι
αυτός, ο Ζιλέ κινείται μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας ενώ ο Τζούρτζεβιτς
παλεύει φιλότιμα να βρει τα πατή-
ματά του και να αποδείξει ότι είναι
ο μεγάλος σκόρερ τον οποίο έσπευ-
σαν να αποκτήσουν με τυμπανο-
κρουσίες πριν λίγους μήνες οι Πει-
ραιώτες.

Οι αλλαγές που προβλέπεται να
γίνουν μέσα στον Ιανουάριο στο πο-
δοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού
θα είναι σαρωτικές και όμοιες τους
δεν έχουν συμβεί επί εποχής Μαρι-
νάκη, ενδεχομένως και παλαιότερα.
Σίγουρα πιστώνεται στους υπεύθυ-
νους του Ολυμπιακού το γεγονός
ότι αναγνώρισαν το πρόβλημα που
υπάρχει και πήραν την πρωτοβουλία
να επέμβουν δυναμικά ώστε να το
διορθώσουν άμεσα. 

Δεν θέλησαν να το μεταφέρουν
για το καλοκαίρι , ούτε να το κρύ-
ψουν κάτω από το χαλάκι, προβάλ-
λοντας ως δικαιολογία την ισχνή
αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας
τους, αλλά και την έστω οριακή
πρωτιά που αυτή έχει πάρει στην
κούρσα του πρωταθλήματος.

Ωστόσο το εγχείρημα αυτό -γιατί
περί εγχειρήματος πρόκειται όταν
μιλάμε για τόσο ευρείας κλίμακος
αλλαγές που προγραμματίζουν στον
Ολυμπιακό- είναι δύσκολο από κάθε
άποψη.

Κι αυτό κυρίως γιατί όλες οι ομά-
δες του κόσμου «χτίζονται» το κα-
λοκαίρι όταν ο χρόνος που έχουν
στην διάθεσή τους είναι άπλετος
καθώς συνδυάζεται με την προετοι-
μασία και τα φιλικά ενώ η μεταγρα-
φική αγορά έχει πάρα πολλές επι-
λογές. Αντίθετα τον χειμώνα γίνονται
από τις ομάδες κάποιες διορθωτικές
κινήσεις κατά βάση περιορισμένης
έκτασης που της θα βοηθήσουν να
ολοκληρώσουν κατά τον καλύτερο
τρόπο την σεζόν και ανάλογα με
τους στόχους που έχει θέση η κάθε
μία. 

Οι διοικούντες τον Ολυμπιακό
θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν
αυτούς τους άτυπους κανόνες, ανα-
λαμβάνοντας ένα μεγάλο ρίσκο. Ενα
ρίσκο που μπορεί εν τέλει να απο-
τελεί και μονόδρομο γι’ αυτούς, ίσως
γιατί προφανώς έχουν διακρίνει ότι
έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα
τους δεν θα μπορέσει να αντέξει
μέχρι το τέλος στην «μάχη» του τίτ-
λου.

Σε κάθε περίπτωση θα έχουν τε-
ράστιο ενδιαφέρον οι διορθωτικές
κινήσεις που θα επιχειρήσει να κάνει
ο Ολυμπιακός τον πρώτο μήνα του
νέου έτους και κυρίως αν θα μπορέ-
σει να βρει την χειμερινή περίοδο
όπου οι μεταγραφικές ευκαιρίες είναι
εξαιρετικά περιορισμένες, τους παί-
κτες που θα βελτιώσουν περαιτέρω
την ομάδα του και θα περιορίσουν
όσο το δυνατόν περισσότερο την...
ζημιά του καλοκαιριού.

< ΓΝΩΜΗ

Παίρνουν 
μεγάλο ρίσκο
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ακόμη και με υποδεέστερους αντι-
πάλους μέσα στο Φάληρο και όσο
τα κρούσματα απειθαρχίας συνεχί-
ζονταν με αμείωτο ρυθμό στις τάξεις
της ομάδας.

Επίσης ενδεικτικό ότι κάτι... τρέ-
χει γύρω από το θέμα προπονητή
στον Ολυμπιακό φαίνεται και από
το γεγονός ότι οι Πειραιώτες άφησαν
ασχολίαστα για δυο μέρες τα όσα
υποστήριζαν οι Ισπανοί και μόλις
την Δευτέρα υπήρξε μια τοποθέτηση
από πλευράς του διευθυντή επικοι-
νωνίας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ,
Κώστα Καραπαπά που έκανε λόγο
για την ανάγκη να προετοιμαστεί
με ηρεμία η ομάδα ενόψει του αγώνα
της με την Λάρισα κόντρα σε ότι
γράφεται εννοώντας προφανώς τα
σενάρια για τον Οσκαρ Γκαρσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ.
Καραπαπά στο Facebook: «Δε μας
αφήσατε να κάνουμε ήρεμη Πρω-
τοχρονιά. Μήπως μπορείτε να μας
αφήσετε να προετοιμαστούμε για
τον αγώνα με τη Λάρισα; Αυτός ο
αγώνας είναι το μόνο που νοιάζει
όλους στην ομάδα κόντρα σε ό,τι

γράφει ο καθένας ή σε ό,τι του λένε
να γράψει οι ατζέντηδες φίλοι του».

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού
να... χαμηλώσει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο το θέμα με τον Οσκαρ
Γκαρσία που ξεκίνησε την σεζόν
στην Σεντ Ετιέν, αλλά αποχώρησε
μετά την 13η αγωνιστική είναι ξε-
κάθαρη. Από την άλλη κανείς δεν
μπορεί να προδικάσει πως θα εξε-
λιχθούν τα πράγματα μόλις περάσει
το ματς με τους Θεσσαλούς και κυ-
ρίως αν θα επιβεβαιωθούν οι πλη-
ροφορίες ότι ο Λεμονής θα αποτε-
λέσει σύντομα παρελθόν με διάδοχό
του είτε τον Οσκαρ Γκαρσία είτε
κάποιον άλλον ξένο προπονητή. 

Ανακοίνωσε Χατζισαφί 
ο Ολυμπιακός

Εν τω μεταξύ η πρώτη χειμερινή
μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι
γεγονός καθώς την Τρίτη οι Πειραι-
ώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση
του 27χρονου αριστερού μπακ -χαφ
του Πανιωνίου, Εχσάν Χατζισαφί.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης
των «ερυθρολεύκων», ο Ιρανός πο-
δοσφαιριστής έδωσε το σύνθημα για
την κατάκτηση του 45ου πρωταθλή-
ματος από τη νέα του ομάδα.

«Είμαι χαρούμενος που αποτελώ
μέλος της οικογένειας του Ολυμπια-
κού. Ανυπομονώ να παίξω στο Κα-
ραϊσκάκη, μπροστά στον κόσμο της
ομάδας μας! Πάμε για το 45ο», δή-
λωσε ο Χατζισαφί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χατζι-
σαφί όπως έδειξε στα εργομετρικά
τεστ στα οποία υποβλήθηκε πριν
υπογράψει το συμβόλαιό του με
τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται σε
εξαιρετική φυσική κατάσταση και
εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου
θα είναι στην αποστολή για το παι-
χνίδι με την Λάρισα.

Μόνος του ο Εμενίκε 
Στα υπόλοιπα μεταγραφικά θέ-

ματα, όλο το βάρος των ανθρώπων
του Ολυμπιακού έχει πέσει στην
εξεύρεση τουλάχιστον δυο παικτών
που θα ενισχύσουν άμεσα την επι-
θετικής τους γραμμή. 

Η λίστα των υποψηφίων επιθε-
τικών για να πιάσουν Λιμάνι, εμ-
πλουτίζεται καθημερινά καθώς προ-
στίθενται σ’ αυτή διαρκώς νέα ονό-
ματα. 

Το τελευταίο έχει να κάνει με
τον Γάλλο διεθνή, Λοΐκ Ρεμί που
είναι έτοιμος να αποχωρήσει από

την Λας Πάλμας. Το ενδιαφέρον των
Πειραιωτών για τον 30χρονο Ρεμί
επιβεβαιώνεται από την Ισπανία,
ωστόσο για τον παίκτη ενδιαφέρον-
ται αρκετές ομάδες από διάφορα
πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

Επίσης υπάρχουν σενάρια που
θέλουν τον Ολυμπιακό να... καλο-
βλέπει τον 32χρονο Βραζιλιάνο μέσο
Ερνάνες που αγωνίζεται στην Σάο
Πάολο με τη μορφή δανεισμού από
την κινέζικη Χιμπέι ενώ στο παρελ-
θόν έχει περάσει από τρεις σημαν-
τικές Ιταλικές ομάδες, την Λάτσιο,
την Ιντερ και την Γιουβέντους. Ακόμη
ακούγονται τα ονόματα του Μίτρο-
βιτς της Νιούκαστλ, αλλά και δυο
πρώην «ερυθρόλευκων» του Κάμπελ
και του Πέρες.

Οσο για τον ποδοσφαιριστή που
αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να
αποτελέσει τον βασικό σέντερ-φορ
του Ολυμπιακού, τον Εμάνουελ Εμε-
νίκε, θα προπονείται σύμφωνα με
πληροφορίες από τούδε και στο εξής
και μέχρι να βρει τον επόμενο σταθ-
μό της καριέρας του, μόνος του κάτι
που επιβεβαιώνει ότι ο 30χρονος
Νιγηριανός είναι εδώ και καιρό ξένο
σώμα για τους Πειραιώτες.

«Χαμηλώνει» το θέμα προπονητή
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Λάδια όλων των ειδών, τυριά, ελληνικά και κυπριακά (φέτα, χαλούμι), 
λουκάνικα, ελιές, μπακαλιάρο, σπιτικές σεφταλιές, αλλαντικά, 

εμφιαλωμένο νερό από την Ελλάδα, καφέδες, κάρτες, πασατέμπο, σαπούνια, μπύρες.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς μας πελάτες 
που μας εμπιστεύτηκαν

για το γιορτινό τους τραπέζι αλλά και για κάθε μέρα

Ευτυχισμένο
και Δημιουργικό το 2018

Mediterranean Foods, Inc.®
30-12 34th Street, Astoria, NY • Τel.: (718) 728-6166 - Fax: (718) 721-9674 

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 22-78 35th Street, Astoria, NY • Tel.: (718) 728-0266 - Fax: (718) 728-0211

a
 b

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΔEKTEΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Το Mediterranean Foods, Inc. στην Astoria, δεν έχει καμιά σχέση 
με άλλο κατάστημα τροφίμων παρόμοιας επωνυμίας

Ελληνίδες νοικοκυρές βάλτε στο τραπέζι σας 
όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα  

και εξασφαλίστε νοστιμιά και επιτυχία! 

www.mediterraneanfoodsny.com

Δωρεάν πάρκινγκ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικού Κήρυκα

Για τα αποτελέσματα όλων των
αθλητικών συναντήσεων των ελ-
ληνικών και κυπριακών ομάδων
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα»
στο

(718) 784-5508 
και στην ιστοσελίδα του «Εθνικού
Κήρυκα»

www.ekirikas.com

(επάνω): Ο διοργανωτής της Ελληνικής βραδιάς για τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο ιατρός, κ. Φώτης Καραντώνης παρέδωσε φανέλα των Ελ-
ληνο-Καναδικών Ολυμπιακών Αγώνων στον κορυφαίο δημοσιογράφο
στο play by play των Τορόντο Ράπτορς Matt Devlin.

The Greek-Canadian Games

ίδιος θα ήθελε να ανανεώσει το συμ-
βόλαιό του, αφού του αρέσει πολύ
η Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στον Αντρές Τσά-
βες, η Μπελγκράνο μοιάζει «ζεστή»
για την απόκτηση του Αργεντινού
που παραμένει στην πατρίδα του.
Στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να βρε-
θεί μία φόρμουλα προκειμένου να
πωληθεί το 50% του παίκτη που
τους ανήκει και να γλιτώσουν 1,3
εκατ. ευρώ από τα χρήματα που
έχουν να δώσουν στην Μπόκα και
φυσικά να απαλλαγούν από το αν-
τίστοιχο ποσό που προβλέπεται (μαζί
με το φόρο) από το συμβόλαιο του
«Κομαντάντε».

• Χθες αργά βγήκε η πληροφορία
από την Τουρκία πως βασικός στόχος
της ομάδας από την Τραπεζούντα
είναι ο Αμπντουλαχί Σεχού της Ανόρ-
θωσης, που μένει ελεύθερος το κα-
λοκαίρι και το κασέ του είναι μικρό. 

< ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

«Τρέχει» 
του Μολέντο 
που δεν βιάζεται
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