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Αποτέλεσε έναν από τους παίκτες της απόλυτης εμπιστοσύνης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από τη στιγμή που τον 
έβαλε βασικό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, ουσιαστικά τον έχρισε number 1.
Ο Σέρβος τεχνικός τα δικά του «λάθη» τα άντεχε, αυτά του Σωκράτη Διούδη όχι. Σημασία έχει πως ο 
Αλμπέρτο Μπρινιόλι έδεσε με το υπόλοιπο σύνολο και δικαίωσε τον προπονητή του. Η σεζόν του λοιπόν 
θεωρείται (και ήταν) αρκετά καλή. Τον ερχόμενο Αύγουστο θα κλείσει τα 31. Με άλλα λόγια, μια χαρά ηλικία 
για τερματοφύλακας. Τόσο, που ο ίδιος έχει αρχίσει να το σκέφτεται. Διότι, η Ιταλία δεν έχει βγει από το 
μυαλό του και πλέον το όνομά του έχει πέραση. Υπάρχουν μερικές οχλήσεις ήδη και ο ίδιος κινεί τα νήματα 
για να τον επαναπατρισμό του. Όχι τόσο επειδή θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, μια χαρά περνάει, 
επειδή θεωρεί πως η ευκαιρία του είναι τώρα! Αυτό βέβαια μόνο εύκολο δεν θα είναι. Διότι, ο Ιταλός 
πορτιέρε έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να καταβληθεί 
και το ανάλογο αντίτιμο για να δοθεί. Να θυμίσω δε εδώ, πως το «τριφύλλι» είχε κάποιες απαιτήσεις τον 
περασμένο Γενάρη (τύπου 400-500 χιλιάδες ευρώ) για τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος δεν είχε πολύ χρόνο 
συμμετοχής φέτος. Επομένως, το λιγότερο θα είναι ανάλογες –ίσως και κάτι παραπάνω, για τον Μπρινιόλι. 
Και ως τώρα, τέτοιο νούμερο δεν έχει βρει ο τελευταίος. Συνεχίζει όμως την αναζήτηση και μαζί του και ο 
Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» μοιάζει να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα, αν αυτή χρειαστεί να έρθει.

Αυτές τις μέρες είναι στη χώρα μας ο Τζορτζ Μπάλντοκ. Χωρίς καμία αμφιβολία αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να 
τελειώσει γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα θα το είχε ήδη κάνει. Διότι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που κολλάει 
ταμάμ στα «θέλω» του Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός «καίγεται» για την απόκτηση δεξιού μπακ. Είναι η 
απόλυτη προτεραιότητά του. Αν η Σέφιλντ ήταν από τις ομάδες που κέρδιζαν την άνοδό τους στην Premier League, 
τότε το συμβόλαιό του θα είναι απλησίαστο. Αυτή τη στιγμή αμείβεται με το 60% του συμβολαίου που είχε στη 
διετία που η Σέφιλντ στη μεγάλη κατηγορία. Το μεγαλύτερο θέμα βέβαια είναι το πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ που 
θέλει και ο αγγλικός σύλλογος. Το νεότερο στην υπόθεση είναι με αφορμή την παρουσία του Μπάλντοκ αυτή τη 
στιγμή στη χώρα μας, ο Ολυμπιακός θα έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη για να τον έχει σύμμαχο να 
ρίξει την τιμή της απόκτησής του.

ΚΑΤΙ ΨΑΧΝΕΙ

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΜΠΑΛΝΤΟΚ
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Ο Ντάνιελ Μαντσίνι έκλεισε την πόρτα στη Νιούελς Ολντ Μπόις που προσπάθησε να τον «ψήσει» να 
επαναπατριστεί, αλλά στον Άρη δεν θα μείνει. Ο Αργεντινός εξτρέμ του Άρη θέλει, όπως τόνισε να 
παραμείνει στην Ευρώπη. Η στήλη το πάει και λίγο παραπέρα και προβλέπει οτι θα συνεχίσει να παίζει 
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα! Αλλά όχι στον Άρη. Υπάρχει ομάδα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την 
απόκτηση του και είναι ενήμερος και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Εννοείται πως γνώση έχει και ο Καρυπίδης. 
Και είναι πολλά τα λεφτά... Άρη, που είπε και ο Καλογήρου στον Κούρκουλο στη «Λόλα»! Δεν λες εύκολα 
«όχι» σε 2 εκ. ευρώ! Εξάλλου ο «Κάρυ», όπως μαθαίνω, έχει ήδη βρει τον αντικαστάτη του! Κάθε πράγμα 
στον καιρό του όμως. Και ο Μαντσίνι τον... Αύγουστο!
Ε, τώρα δεν υπάρχουν και πολλές ομάδες στην Ελλάδα που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Εξάλλου, 
έχει γραφτεί από αυτή εδώ τη γωνιά. Ψάξτε το…

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ώρες για την Ελλάδα και τον Όσκαρ Εστουπινάν. Πρόκειται για τον 
26χρονο Κολομβιανό φορ, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί τόσο στην ΑΕΚ όσο και τον Παναθηναϊκό.
Μέχρι εδώ όλα καλά αλλά το κασέ του Εστουπινάν μόνο μικρό δεν είναι. Ο Κολομβιανός θεωρεί και καλά 
κάνει πως βρίσκεται στο πικ της καριέρας του και θέλει το επόμενο του συμβόλαιο να είναι και το καλύτερο, 
με τα περισσότερα λεφτά δηλαδή, που θα έχει υπογράψει.
Ο Εστουπινάν πέτυχε 16 γκολ σε 33 ματς με την Βιτόρια Γκιμαράες αλλά η συμφωνία των δύο πλευρών 
λήγει στο τέλος του μήνα και ο παίκτης μένει ελεύθερος. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες αρνήθηκε 
συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου από την Τουρκία μια και δεν ήρθε από κάποια εκ των Γαλατασαράι, Μπεσίκτας 
ή Φενέρμπαχτσε. Ο Εστουπινάν θέλει να πάει σε κάποια από τις Big 3 της Τουρκίας αλλά με contract 
τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου. Ενώ υπάρχουν και τα κλαμπ από την Αραβία που έχουν εκφράσει 
ενδιαφέρον και μπορούν να δώσουν ακόμα και 2 εκατομμύρια ετήσιο συμβόλαιο.

ΜΕΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΛΑ
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Ημέρες εξελίξεων οι επόμενες για τον Ολυμπιακό με τους πρωταθλητές να 
έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην απόκτηση αριστερού μπακ. Ο Κόουτο εί-
ναι μια καλή περίπτωση αλλά όχι η μοναδική ενώ οι Τούρκοι συνεχίζουν να 
πολιορκούν τον Μασούρα αλλά ο Ολυμπιακός δε θα τον δώσει με λιγότερα 

από 8-10 εκατομμύρια ευρώ.

BIG
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Με τον επιτελικό μέσο Κουαλιάτα και τον στόπερ Νάσμπεργκ να είναι κλει-
σμένοι και να αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει τις επόμενες 
κινήσεις του. Το θέμα του τερματοφύλακα Κοτάρσκι θα τραβήξει ενώ πιο κο-
ντά είναι ο αριστερός μπακ Σοάρες, θέμα που είχε αποκαλύψει το sportime.

gr. Ο Πάμπλο Γκαρσία μετά τη συνάντηση με τον Μπότο έμεινε στον ΠΑΟΚ Β’.

Όπως και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό κινούνται μεταγραφικά αν 
και οι «πράσινοι» πέρυσι τουλάχιστον έδειξαν πιο αργά αντανακλαστικά. Φέ-
τος, ωστόσο, υπάρχει Ευρώπη επομένως πρέπει να βιαστούν. Ο κεντρικός 
χαφ Μπλάνκο είναι εκείνος που βρίσκεται στη λίστα αλλά η Ιντεπεντιέντε 

που αγωνίζεται έχει δεχθεί ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Οι πρώτοι δύο από τη λίστα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άρη είναι ο Σέρχιο Κα-
μέγιο και ο Ροντρίγκο Ρικέλμε που εξετάζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι θα απο-
κτηθούν. Αμφότεροι τη φετινή σεζόν αγωνίστηκαν ως δανεικοί στη Μιράντες. Ο πρώ-
τος είναι 21χρονος σέντερ φορ ο οποίος σε 37 ματς στη La Liga 2 βρήκε 15 φορές 
δίχτυα. Ο δεύτερος αγωνίζεται ως εξτρέμ της επίθεσης, κατέγραψε 39 συμμετοχές, 
πέτυχε 8 γκολ και είχε και 12 ασίστ.

Ο Πινέδα της Θέλτα είναι ο πρώτος στόχος αυτήν τη στιγμή για την ΑΕΚ με 
τους Αλμέιδα και Κουχάρσκι, τον νέο τεχνικό διευθυντή να έχουν καθημε-
ρινή επικοινωνία όπως είναι λογικό και φυσικό. Ένα ζήτημα βέβαια είναι 
οι παίκτες που είναι στη λίστα για αποχώρηση και αυτό είναι το πρώτο μεγά-

λο τασκ του νέου σταφ της Ένωσης.
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NATIONS LEAGUE 21:45
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ

OVER 2 1,70
Ανοίγει η αυλαία σήμερα στο Nations League με μία άκρως 

ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Πολωνοί και Ουαλοί κοντράρονται στο 
Βρότσλαβ και θα επιδιώξουν να μπούνε με το δεξί στον όμιλο.

Γκολ κυνηγάμε στη Πολωνία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 21:45
ΣΚΩΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Χ2 1,66
Στη σκιά του πολέμου οι Ουκρανοί επιστρέφουν στη δράση με το 

κίνητρο να είναι τεράστιο για όλους στην ομάδα. Οι Σκωτσέζοι διψάνε 
για διάκριση και με το ένθερμο κοινό τους μαζί θα τα δώσουν όλα για 

την πρόκριση.

Η επιλογή μας θα πάει με τους Ουκρανούς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 02:30
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ-ΣΕΑΡΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
Η Βραζιλία θα παίζει μπάλα όλο το καλοκαίρι και φυσικά θα την 
τιμήσουμε. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά στο φετινό 

πρωτάθλημα,για την Φορταλέζα το σημερινό παιχνίδι έχει οριακό 
χαρακτήρα.

Κυνηγάμε ένα γρήγορο γκολ στο παιχνίδι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30
CRB-CSA

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά η Σι Αρ Μπι και με δύο σερί νίκες το κλίμα 

στην ομάδα άλλαξε. Τώρα καλείται να εκμεταλευτεί την έδρα της αλλά 
το έργο δεν θα είναι τόσο εύκολο.

Στη κόντρα θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι για να κάνουν την ζημιά.

Η προτίμηση μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΧΙΛΗ 2η 03:30
ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

2 DNB 2,05
Σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ η Ρέιντζερς με την ομάδα να έχει 

αρκετά καλή παρουσία. Δύσκολη έξοδος θα έχει πάντως σήμερα μέσα 
στην έδρα της Πουέρτο που έχει ανάγκη απο μια μεγάλη νίκη.

Ποντάρουμε συντηρητικά στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ 19:30
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 -16,5 1,95
Η διαφορά δυναμικότητας μίλησε στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να 

συντρίβει τον Προμηθέα.
Οι ερυθρόλευκοι δείχνουν πανέτοιμοι για τους τελικούς,στη Πάτρα θα 

έχουν ξανά εύκολο έργο.

Στο χάντικαπ του Ολυμπιακού ποντάρουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Αλσού-
πολη σε ό,τι αφορά τα τεκταινόμενα στην 
τεχνική ηγεσία του φιλόδοξου συλλόγου. 
Μετά τη φιλική λύση της συνεργασίας με 
τον Θανάση Ψύλλια, οι ιθύνοντες των 
«πρασίνων» κινήθηκαν αστραπιαία και 
μετά από συντονισμένες ενέργειες έδω-
σαν τα χέρια με τον Γιώργο Λαζάρου, ο 
οποίος θα κληθεί να αναλάβει το βαρύ 
φορτίο να οδηγήσει τους «πράσινους» 
στον δρόμο των επιτυχιών στο επερχόμε-
νο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγο-
ρίας Ο ικανότατος τεχνικός συναντήθηκε 
με τους ανθρώπους της διοίκησης, διαπι-
στώθηκε πλήρης ταύτιση απόψεων, και 

οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια. Ο νέος 
τεχνικός της Αλσούπολης θεωρείται και 
είναι από τους άριστους γνώστες της Β’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΣΑ, δεδομένου ότι εργά-
στηκε στο παρελθόν με ιδιαίτερη επιτυχία 
για πέντε συνεχόμενες περιόδους στον 
Φοίνικα Περιστερίου, ενώ μέχρι πρότινος 
βρισκόταν στον πάγκο της Α.Ε. Μεταμόρ-
φωσης , με την οποία διέγραψε εξαιρετική 
πορεία Πλέον ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση 
του σχεδιασμού της νέας σεζόν, με στό-
χο η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις του νέου πρωταθλήματος. Με αφορ-
μή την νέα σελίδα της προπονητικής του 
διαδρομής, ο Γιώργος Λαζάρου έσπευσε 
να αναφερθεί στους τομείς που τον ώθη-
σαν στην απόφαση να δεχθεί την πρό-
ταση των παραγόντων της Αλσούπολης, 
οριοθετώντας παράλληλα τους στόχους 
για την ερχόμενη σεζόν: «Νιώθω πολύ ευ-
τυχισμένος για το γεγονός ότι μου δίνε-
ται η ευκαιρία να εργαστώ σε μία ομάδα 
με την οργάνωση, τις προοπτικές, αλλά 
και την δυναμική της Αλσούπολης. Από 
την πρώτη στιγμή διαισθάνθηκα ότι κάτι 
καλό μπορούμε να χτίσουμε μαζί. Ο τρό-
πος που με προσέγγισαν οι παράγοντες 
του συλλόγου δεν μου έδωσε το παραμι-
κρό περιθώριο να αρνηθώ και με έπεισε 
αμέσως να πω το ναι. Αυτό, που έχω να 
υποσχεθώ είναι ότι από την πλευρά μου 
θα κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ, ώστε 
να αποδειχθώ αντάξιος της εμπιστοσύ-
νης που με περιβάλλουν στην νέα μου 
ομάδα. Ξεκάθαρή μας επιδίωξη είναι να 
φτάσουμε την ομάδα όσο ψηλότερα μπο-
ρούμε και να χτίσουμε γερά θεμέλια και 
βάσεις για τα επόμενα χρόνια».

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
Οι ιθύνοντες του σωματείου προχώρησαν 
σε ακόμη μία σημαντική επέκταση συνερ-
γασίας. Συγκεκριμένα, την παραμονή του 
Νίκου Τσινιά ανακοίνωσε ο Άγιος Θωμάς. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Π.Ο Αγίου 
Θωμά είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την ανανέωση της συνεργασί-
ας με τον Νίκο Τσινιά. Ο 29χρονος μέσος 
είναι προϊόν των ακαδημιών του Συλλό-
γου που μετά από ένα διάλειμμα σε υψη-
λότερες κατηγορίες με άλλες ομάδες επέ-
στρεψε πριν 2 χρόνια για να συμβάλλει 
και αυτός στην εκπλήρωση του στόχου 
της ανόδου, πράγμα το οποίο και συνέ-
βη την περσινή σεζόν στην οποία κατέ-
γραψε 26 συμμετοχές και 9 γκολ!»

ΛΑΖΑΡΟΥ: «ΗΤΑΝ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ» 
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΙΠΕ ΤΟ ΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ

Μεγάλο ματσάκι 
σήμερα στο 
Ρουφ

Σήμερα το μεγάλο μα-
τσάκι θα γίνει στο 
Ρουφ, όπου η τοπι-
κή ομάδα (ΠΑΟ Ρουφ), 
αντιμετωπίζει στο 
πλαίσιο της προτε-
λευταίας αγωνιστικής 
την Προοδευτική. Εί-
ναι ένας αγώνας δί-
χως τέλος για τους γη-
πεδούχους, αφού με 
νίκη, ουσιαστικά βά-
ζουν τις βάσεις για την 
άνοδό τους στη  SL2. 
Και όπως δείχνει το 
πράγμα, θα κυνηγή-
σουν από την αρχή τη 
νίκη, διότι ΚΑΙ το αξί-
ζουν, αλλά είναι και 
μια ομάδα που μπορεί 
να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της δεύτε-
ρης τη τάξη επαγγελ-
ματικής κατηγορίας. 
Και ο λόγος και αιτία, 
έχουν όνομα…  Θο-
δωρής Κουνάδης… * 
Εκείνο που πρέπει να 
κρατήσουμε όλοι, εί-
ναι πως αρκετές ομά-
δες, πήραν το ρίσκο 
και ανακοίνωσαν παί-
κτες, πριν ακόμη πά-
ρουν δελτίο στο χέρι, 
αφού ουσιαστικά από 
σήμερα ξεκινά η μετα-
γραφική περίοδος και 
οι ομάδες μπορούν να 
προμηθεύονται τα δελ-
τία μεταβολών! Αν και 
κάποιες απ’ αυτές (με-
ταγραφές), έχουν χα-
λάσει, γι αυτό ακριβώς 
το λόγο, πως χωρίς 
καν να έχουν ένα χαρ-
τί στο χέρι,  έβγαλαν 
στον αέρα ακόμη και 
ονόματα… Προσοχή 
λοιπόν… * Στον «Πο-
σειδώνα» απέναντι 
από τη λίμνη Βουλιαγ-
μένης εθεάθη να κάνει 
μπάνιο μαζί με τους φί-
λους του ο δυναμικός 
σέντερ μπακ του Σα-
ρωνικού Πύρρος Μπε-
λέρι. Και βεβαίως πή-
ραμε και μια είδηση 
της τελευταίας στιγ-
μής, αφού κουβέντες 
που βγήκαν από το 
στόμα του, λένε πως 
ίσως και να παραμείνει 
στην ομάδα. Είναι ένα 
θέμα που θα απασχο-
λήσει τη διοίκηση μετά 
τις επερχόμενες εκλο-
γές που ακολουθούν!

Κι αν, έτσι όπως επιβάλλει το 
ποδοσφαιρικό πρωτόκολλο, 
το προπονητικό τιμ, αλλά κυρί-
ως οι παίκτες, είναι οι απόλυτοι 
πρωταγωνιστές, στο άθλημα 
της μπάλας, κάποιοι άνθρω-
ποι που με το δικό τους τρόπο, 
έχουν συμβάλει στα μέγιστα, εί-
ναι η άλλη όψη του νομίσμα-
τος, που θα δει, όποιος το γυρί-
σει (νόμισμα). Εν προκειμένω 
ο λόγος για τον Νίκο Κούστα, 
τον πρόεδρο του Άρη Πετρού-
πολης. Έναν σεμνό και ταπεινό 
άνθρωπο που μέσα στην ησυ-
χία και ηρεμία της επιχειρημα-
τικής του ζωής, πρόσθεσε ένα 
ακόμη… «ευχάριστο» πονοκέφα-
λο, να ανεβάσει την ομάδα της 
περιοχής του στα εθνικά πρωτα-
θλήματα! Χωρίς πολλά λόγια, με 
ελάχιστα κι αυτά με ταπεινότητα, 
έκτισε το δικό του οικοδόμημα, 
έτσι όπως επιβάλλουν οι άτυποι 
νόμοι της ποδοσφαιρικής αρχι-
τεκτονικής και σήμερα εισπράτ-
τει εκτός από την επίτευξη των 
στόχων και την αμέριστη αγά-
πη των φίλων της ομάδος, αλλά 
και την αποδοχή όλων των αθη-
ναίων φιλάθλων. Οι Πετροπου-
λιώτες, αλλά και η Αθήνα μας, θα 
έχει άλλη μια ομάδα στη Γ’ εθνι-
κή. Κι αυτό είναι το αποτέλεσμα 
της σπουδαίας ποδοσφαιρικής 
δουλειάς που γίνεται στην ποδο-
σφαιρική πρωτεύουσα της χώ-
ρας. Ο Κούστας, όπως και οι συ-
νεργάτες του, επίσης ο Γιάννης 
Σιλεβίστας και οι παίκτες του, θα 
γραφτούν με χρυσά γράμματα 
στην ποδοσφαιρική ιστορία του 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, για 
έναν και μόνον λόγο, πως πή-
ραν μια άνοδο, που άξιζαν και 
την πήραν δίκαια, χωρίς να αδι-
κήσουν κανέναν και χωρίς να δη-
μιουργήσουν κρότο, αλλά ούτε 
και να σηκώσουν σκόνη… Είναι 
μια κατάκτηση, δίκαιη και λεβέ-
ντικη που θα πρέπει όλοι να χει-
ροκροτήσουμε.

Ο ρόλος 
του Κούστα

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αίσθηση  
με Aγγελο Φωστέρη! 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέ-
τωπα συνεχίζει ακάθεκτη η Διάνα Ηλιούπολης! 
Τα άτομα όπου διαχειρίζονται των τυχών του 
σωματείου των ανατολικών προαστίων δεν 
σταματούν να βρίσκονται σε επαφές με παί-
κτες που αποτελούν στόχους και υπό προϋ-
ποθέσεις έχουν όλα τα φόντα να ηγηθούν στο 
δύσκολο εγχείρημα της επόμενης σεζόν. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα η Διάνα Ηλιούπολης μετά 
από συντονισμένες ενέργειες προχώρησε σε 
μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρη-
σε η Διάνα Ηλιούπολης, που ανακοίνωσε την 
απόκτηση του εξαιρετικού μεσοεπιθετικού Αγ-
γέλου Φωστέρη που πριν λίγες μέρες έμεινε 
ελεύθερος από τα Σούρμενα. Όλες οι ενδείξεις 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το νέο απόκτη-
μα πληροί όλες τις προδιαγραφές, ώστε να 
αναδειχθεί σε τρομερά χρήσιμο εργαλείο για 
τον προπονητή Γιάννη Κουσάνα. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Ο Άγγελος Φωστέρης έδω-
σε τα χέρια με τον πρόεδρο της ομάδας, Ηλία 
Μαρκόπουλο και τη νέα περίοδο θα φοράει τη 
φανέλα της ΔΙΑΝΑ! Ο 30χρονος επιθετικός με 
καριέρα σε Καλλιθέα, Ηλυσιακό, Ιωνικό, Αστέ-
ρα Βάρης, Φωστήρα, Κορωπί και τελευταίο 
σταθμό Σούρμενα, θα αποτελέσει ένα ακόμη 
όπλο στα χέρια του Γιάννη Κουσάνα! Άγγελε 
καλωσόρισες!!!»

This is AthensO Γιώργος Λαζάρου
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περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 
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 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. 
ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΤΕΛΟΣ  
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Κεφάλαιο covid αριθμός ας βάλει ο καθένας ότι θέλει. Αλλά από σήμερα οι μάσκες τέλος. Βγαίνουν από 
πάνω μας αν και όχι σε όλες τις δραστηριότητες.

Χρηστικά πάντως για να ξέρετε δε θα τις φοράτε σε καταστήματα και εμπορικά, στα αεροπλάνα αλλά και όπου 
υπάρχουν αριθμημένες θέσεις και ταξιδεύετε.

Στα ΜΜΜ παραμένουν όμως όπως και στα νοσοκομεία.
Όλα αυτά καλά για το καλοκαίρι.

Αλλά από Σεπτέμβριο τι μας ετοιμάζουν.
Ήδη βγαίνουν πολλές φωνές για τέταρτη δόση εμβολίου, μα χρειάζεται;

Το θέμα είναι πως οι μάσκες που είναι κύριο χαρακτηριστικό της ζωής μας αλλά ήταν και του covid εδώ και 
δυο χρόνια, βγαίνουν. 


