
Ετσι έμεινε 
ο Μπουζούκης

Μ
ε το καληµέρα κιόλας στην προετοιµα-
σία του Ολυµπιακού, ο Λαζάρ Ραντζέλο-
βιτς καθιστά σαφές γιατί οι «ερυθρόλευ-

κοι» επέµειναν πολύ στην απόκτησή του, επενδύο-
ντας σε αυτόν για το µέλλον. Ο Σέρβος εξτρέµ εµ-
φανίζεται εξαιρετικός στα πρώτα λεπτά παρουσίας 
του στα φιλικά της Πολωνίας και αποφασισµένος 
να καθιερωθεί στην ενδεκάδα, πείθοντας τον αυ-
στηρό και δύσκολο στις κρίσεις του Πέδρο Μαρ-
τίνς. Για τον 22χρονο ακραίο επιθετικό, που απο-
κτήθηκε από τη Ραντνίτσκι Νις, καταθέτει τη γνώµη 
του στη Realnews ο Σίνισα Γκόγκιτς, η παλιά µεγά-
λη δόξα του Θρύλου που, παρεµπιπτόντως, ξεκίνη-
σε την καριέρα του από αυτή την οµάδα. Παράλλη-
λα, ο θρυλικός «Γκόγκα» αναφέρεται στον Σβέτοζαρ 
Μάρκοβιτς, τον 19χρονο Σέρβο στόπερ που απο-
κτήθηκε από την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

«Τον Ραντζέλοβιτς τον ξέρω καλύτερα, τον Μάρ-
κοβιτς όχι και τόσο, αν και οι πληροφορίες που έχω 
για εκείνον µιλούν για έναν εξαιρετικό στόπερ, µε µε-
γάλο ταλέντο, πολλές αρετές και προοπτικές εξέλιξης 
για σπουδαία καριέρα», λέει στην αρχή ο συνοµιλη-
τής µας. «Ο Ραντζέλοβιτς είναι πολύ γρήγορος. Φέτος 
ήταν το κάτι άλλο στο πρωτάθληµα, έξυπνος, πεισµα-
τάρης και φοβερός µαχητής. Συγκλίνει από τα πλά-
για και τότε πραγµατικά µπορεί να γίνει πολύ επικίν-
δυνος». Ρωτώντας τον για περισσότερα αγωνιστικά 
στοιχεία του συµπατριώτη του, ο Γκόγκιτς παραδέ-
χεται ότι «µπορεί να µην είναι ο καλύτερος ντριµπλέρ 
του κόσµου, όµως αναπτύσσει τέτοια επιτάχυνση µε 
ή χωρίς την µπάλα στα πόδια που ο αντίπαλος αµυ-
ντικός έχει πρόβληµα στο να τον αντιµετωπίσει. ∆υ-
νατό παιδί, µε αίσθηση του χώρου, θεωρώ ότι απο-
τελεί µεταγραφή που θα “βγει” τόσο για το µέλλον, 
αλλά και πιο άµεσα, αν συνεχίσει να δουλεύει και φυ-
σικά πάρει ευκαιρίες. Παίζει κυρίως αριστερά και δεν 
διστάζει να σουτάρει από µέση και µακρινή απόστα-
ση, χρησιµοποιώντας και τα δύο πόδια». 

Το ερώτηµα που ευθέως θέσαµε στον Σέρβο πρώ-
ην άσο των «ερυθρολεύκων» είναι αν οι δύο πιτσι-
ρικάδες είναι σε θέση να βοηθήσουν αµέσως τη νέα 
τους οµάδα στις πολλές και απαιτητικές υποχρεώσεις 
της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 «Για τον Μάρκοβιτς θα πω ότι αν ισχύουν αυτά που 
µαθαίνω και βεβαίως ο προπονητής του δείξει εµπι-
στοσύνη, πιθανώς και να προσφέρει άµεσα, παίρνο-
ντας παράλληλα γερές παραστάσεις από τον σαφώς 

πιο πεπειραµένο και έτοιµο Σεµέδο», επισηµαίνει 
ο «Γκόγκα». «Για τον Ραντζέλοβιτς εκτιµώ 

ότι έχει τα φόντα για να κάνει γρήγορα 
αισθητή την παρουσία του στην ενδε-

κάδα, αρκεί βεβαίως να συνειδητο-
ποιήσει ότι άλλης έντασης ήταν το 
πρωτάθληµα στη Σερβία και άλλης 
το ελληνικό πρωτάθληµα. 

Εκτός αυτού, το επίπεδο στον Ολυ-
µπιακό είναι σταθερά υψηλό και ο 
συναγωνισµός πάντοτε έντονος, που 
σηµαίνει ότι πρέπει συνεχώς να παίζει 
όπως ξέρει και µπορεί προκειµένου να 
κερδίσει την εµπιστοσύνη του προπο-
νητή του. Τον πιστεύω πάντως και του 

εύχοµαι ολόψυχα να τα κατα-
φέρει», καταλήγει. 
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Από σαράντα κύματα πέρασε 
η σχέση του Παναθηναϊκού με 
τον νεαρό μέσο μέχρι οι δύο 
πλευρές να συμφωνήσουν για τη 
συνέχιση της συνεργασίας τους
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«ΠΟΛΥΒΟΛΟ Ο ΦΡΙΝΤΕΤ»
Μεταγραφή από το πάνω ράφι 
θεωρεί ο Βασίλης Φραγκιάς τον 
Αμερικανό γκαρντ, για τον οποίο 
τονίζει ότι θα βοηθήσει τους 
«πράσινους» στις ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις τους  
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ταλέντο
«Οι πληροφορίες 
που έχω για 
τον Μάρκοβιτς 
µιλούν για έναν 
εξαιρετικό στόπερ, 
µε µεγάλο ταλέντο, 
πολλές αρετές 
και προοπτικές 
εξέλιξης για 
σπουδαία 
καριέρα», λέει 
ο «Γκόγκα» για 
τον νέο αµυντικό 
του Ολυµπιακού 

Ο Σίνισα Γκόγκιτς στάζει µέλι για τον Λαζάρ 
Ραντζέλοβιτς, ο οποίος εντυπωσιάζει στην προετοιµασία 

του Ολυµπιακού, και εκτιµά ότι είναι µια µεταγραφή 
που θα «βγει» στους «ερυθρόλευκους» 

Ο Σίνισα Γκόγκιτς στάζει µέλι για τον Λαζάρ 

«Γρήγορος
και µαχητής»
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