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Αθλητικά
Η χ ώ 
της Θράκης

Ο Nenad Gavric το νέο απόκτημα του ΑΟΞ

Ο Α.Ο. Ξάνθη Π.Α.Ε. ανα-
κοινώνει την απόκτηση του 
Σέρβου ακραίου επιθετικού 
Nenad Gavric. Ο 30χρονος 
παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο 
συνεργασίας διάρκειας ενάμι-

ση έτους και θα φοράει τη 
φανέλα με το νούμερο 22.
Ο Nenad Gavric γεννή-
θηκε στις 12 Δεκεμβρίου 
1991 και ξεκίνησε από 

την ομάδα της γενέτειράς του  
Macva Sabac, στη Γ’ Κατηγορία 
(2008-2011). Από εκεί μεταπή-
δησε στη  Napredak Krusevac 
(2012-2014), κάνοντας μαζί της 
το ντεμπούτο του στη μεγάλη 
κατηγορία και κεντρίζοντας το 
ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέ-
ρα Βελιγραδίου, στον οποίο 
αγωνίστηκε για δύο χρόνια 
(2014-2016) και κατέκτησε το 
πρωτάθλημα Σερβίας της σεζόν 
2015-16.

Ακολούθησαν δύο σύντομα 
περάσματα από τη Vojvodina 
(2016) και τη Mladost Lucani 
(2017), προτού επιστρέψει στις 
ρίζες του και στη Macva Sabac 
(2017-2019), η οποία είχε 
πλέον κερδίσει την άνοδο στην 

σερβική Super Liga. Στην συνέχεια 
είχε μία δεύτερη θητεία στη  Napredak 
Krusevac (2019-2020) και πέρσι φόρε-
σε τη φανέλα της Radnicki Nis (2020-
2021), με την οποία είχε την παραγω-
γικότερη σεζόν του (30 συμμετοχές / 9 
γκολ, 6 ασίστ στο πρωτάθλημα). Στην 
οκταετή παρουσία του στην σερβική 
Super Liga (2013 έως 2021) έφτασε συ-
νολικά τις 168 συμμετοχές, με 33 γκολ 
και 17 ασίστ.
Τον περασμένο Αύγουστο συμφώνησε 
με την Kaspiy Aktau του Καζακστάν, 
αποκτώντας την πρώτη του αγωνιστική 
εμπειρία εκτός σερβικών συνόρων και 
καταγράφοντας 7 συμμετοχές / 2 γκολ 
στην Premier Liga με τους Καζάκους, 
μέχρι να προκύψει το ενδιαφέρον του 
ΑΟΞ και να γίνει πλέον μέλος της ομά-
δας μας.
Καλωσορίζουμε τον Nenad  στον ΑΟΞ!

Δανεικός στην Ξάνθη ο Αλί Μπαμπά του Αστέρα
Στην Ξάνθη θα συνεχίσει την καριέ-
ρα του ο 22χρονος μεσοεπιθετικός 
του Αστέρα, Σουντάις Αλί Μπάμπα.
Δανεικός ώστε να πάρει χρόνο συμ-
μετοχής θα παραχωρηθεί ο Αλι 
Μπάμπα. Ο 22χρονος μεσοεπιθετι-
κός του Αστέρα Τρίπολης μετρά ως 
τώρα στο πρωτάθλημα 4 εμφανίσεις 
ως αλλαγή και η Ξάνθη της Super 
League 2 θα είναι ο επόμενος προο-
ρισμός της καριέρας του.

Σε ανακοίνωσή του ο ΑΟΞ αναφέρει 

«ο Α.Ο. Ξάνθη Π.Α.Ε. ανακοινώ-
νει την απόκτηση του Νιγηριανού 
μεσοεπιθετικού Σουντάις Αλί 
Μπαμπά, με μορφή δανεισμού 
από τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο 21χρονος παίκτης θα αγωνιστεί 
στην ομάδα μας μέχρι το τέλος 
της τρέχουσας αγωνιστικής πε-
ριόδου. Στο φετινό πρωτάθλημα 
της Super League 1 είχε τέσσερις 
συμμετοχές με τον Αστέρα.
Καλώς ήρθες Αλί!».

ΤΡΑΓΙΚΟ: Κλοπή σε γνωστό επιχειρηματία της πόλης μας «μέρα μεση-
μέρι» ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΔΡΑΣΗ» ΤΩΝ ΡΩΜΑ

Δυστυχώς για την πόλη οι ρωμά συνεχίζουν την εγκλη-
ματική τους δράση σαν να μην συμβαίνει τίποτε ακό-
μη και νωρίς το απόγευμα στοχοποιόντας επαγγελ-
ματίες, κλέβοντας και ζημιώνοντας τις επιχειρήσεις.
Τα γεγονότα μας τα ιστορεί ο ίδιος ο παθών που νο-

μίζοντας ότι κλέβουν τον γείτονα του τους 
κυνήγησε και όταν την επομένη ανέφερε το 
γεγονός έμαθε ότι από τον γείτονα δεν λεί-
πει τίποτα αλλά έλειπαν δικά του προϊόντα.
Σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο παθών 
το απόγευμα της Κυριακής ο επιχειρη-
ματίας μαζί με τον γιό του βρισκόταν 
στο γραφείο της επιχείρησης το οποίο 
και βλέπει στην Εθνική οδό Ξάνθης 
Καβάλας κοντά στο ξενοδοχείο Νέστος.
Ο επιχειρηματίας και ο γιός του άκου-
σαν  κάποιον θόρυβο,  σηκωθήκαν 
από το γραφείο για να δούνε περί τί-
νος πρόκειται και όταν πλησίασαν στον 
χώρο μεταξύ της επιχείρησης τους και  
της επιχείρησης του γείτονα  είδαν ένα 
αγροτικό, το οποίο είχε τους προβολείς 
αναμμένους και στην πόρτα στεκόταν 
μία γύφτισσα. Όταν η γύφτισσα  είδε 
να πλησιάζουν ο εν λόγο επιχειρηματί-

ας με τον γιό του έριξε «σύρμα» στο γύ-
φτο που έκλεβε και πρόλαβαν να μπού-
νε στο αυτοκίνητο και να εξαφανιστούν.
Το τραγελαφικό του γεγονότος ήταν όταν 
την επομένη το πρωί ο εν λόγο επιχει-
ρηματίας ρώτησε τον γείτονα αν του λεί-
πουν τίποτε παλιά ανταλλακτικά που 
έχει αποθηκευμένα σε μεταλλικό κάδο 
για να έρθει να τα πάρει η ανακύκλω-
ση, διαπίστωσαν και οι δύο ότι του γεί-
τονα τα ανταλλακτικά δεν έλειπαν, αλλά 
από τον ίδιο τον επιχειρηματία έλειπαν 
οι ζάντες που έπρεπε να επισκευάσει.
Τελικό συμπέρασμα, οι γύφτοι κλέφτες, 
δεν έχουν αργίες και το θράσος τους 
ξεπερνάει κάθε όριο.
Σαφώς και κάτι πρέπει να γίνει από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες και αυτού του 
είδους τα φαινόμενα να εξαλειφτούν από 
την Ξάνθη.


