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Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να γίνει τέτοιο τζέρτζελο σε μεταγραφή. Και ο λόγος φυσικά είναι ότι είχαν 
εμπλοκή δύο από το Big5 της Super League 1. Η ΑΕΚ την… έσπασε στον Παναθηναϊκό και παίρνει τον Μιγιάτ 
Γκατσίνοβιτς, παίκτη που στο 6μηνο που ήταν στη Λεωφόρο, έδειξε ότι ταιριάζει σε αυτό που λείπει από την 
ομάδα του Αλμέιδα. Τώρα αν είναι για αγορά 2 εκατομμυρίων θα σας γελάσω αλλά από την Μπουντεσλίγκα 
δεν μπορείς να αγοράσεις φθηνά, ειδικά αν είσαι Ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ πάντως ήδη έκανε 2 deals με 
τους γερμανούς, ένα με την Άϊντραχτ για τον Τσούμπερ και ένα που κάνει τώρα με την Χόφενχάιμ για 
τον Γκατσίνοβιτς. Ο ρόλος του Μίλος Μαλένοβιτς στα της ΑΕΚ είναι γνωστός εδώ και καιρό, είχε φέρει 
Τσούμπερ, Γέφτιτς, είχε προτείνει και τον Γκατσίνοβιτς από τον Ιανουάριο αλλά στην Ένωση προτιμούσαν να 
πάνε σε κάτι άλλο και στο τέλος πήραν τον Φράνσον μάλιστα. Πάντως, το τζέρτζελο είναι πως η ΑΕΚ είδε ότι 
ο Παναθηναϊκός δε θα έδινε τα 2 εκατομμύρια που ήθελε η Χόφενχάιμ και έτρεξε και άρπαξε τον παίκτη σε 
μεταγραφή άλλης εποχής. Το ζήτημα είναι πως και αν θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός μια και προς το παρόν 
οι δύο ομάδες δε φαίνεται να εμπλέκονται σε ίδιες περιπτώσεις μεταγραφών.

Από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας το είχαν… μυριστεί στον Παναθηναϊκό πως κάτι θα αλλάξει με 
τον Βέλεθ και την Αλ Φατέχ. Είχαν πάρει μηνύματα πως ο Ισπανός στόπερ όχι απλά είναι Νο1 στη λίστα τους 
αλλά και ο ατζέντης του μπορούσε να χειριστεί την υπόθεση έτσι όπως θα έπρεπε για να κλείσει το deal. Έτσι 
στον Παναθηναϊκό είχαν αρχίσει και ενημέρωναν ατζέντηδες κυρίως εκτός Ελλάδας πως θα ήθελαν να τους 
προτείνουν δεξιοπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς, τη θέση δηλαδή που έπαιζε ο Βέλεθ.
Οι εξελίξεις αποζημίωσαν τους ανθρώπους των «πρασίνων» που έσπευσαν να ενημερώσουν για την ανάγκη 
απόκτησης στόπερ με αυτά τα χαρακτηριστικά, μια και όπως πρώτο το Sportime σας ενημέρωσε από την 
Παρασκευή (24/6), η Αλ Φατέχ επέστρεψε για να κλείσει τον Ισπανό.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως όπως συνηθίζουν οι ομάδες από την Αραβία, όλες τις συζητήσεις τις κάνουν οι 
ατζέντηδες. Αυτούς ενημερώνουν πως έχουν το τάδε μπάτζετ και εκείνοι από την πλευρά τους συζητούν με το 
κλαμπ του υποψήφιου στόχου. Απλά το μπάτζετ αφορά τους πάντες. Παίκτη, ομάδα και μάνατζερ.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΕΨΑΧΝΑΝ ΜΕΡΕΣ
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Το ότι ο Λουτσέσκου αυτούς ξέρει αυτούς εμπιστεύεται είναι γνωστό σε όλους. Δεν είναι κάτι νέο. Ο 
Ρουμάνος τεχνικός δεν πέτυχε ανανέωση για Πασχαλάκη και Κρέσπο (η πρόταση που του έγινε όπως 
ενημερωθήκατε από το Sportime ήταν μικρή) αλλά ως αντίβαρο, κατάφερε να μείνουν στο σύλλογο τόσο ο 
Βιεϊρίνια όσο και ο Μπίσεσβαρ. Και αν για τον αρχηγό, η ανανέωση ήταν λίγο πολύ και συναισθηματική, για 
τον «Μπίσε» δεν ήταν καθόλου βέβαιο.
Ο Μπίσεσβαρ παρά το γεγονός πως βαδίζει ήδη στα 34, θεωρείται από τον κόουτς ως βασικό κομμάτι 
της ομάδας. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει παίκτες στη μεσαία γραμμή και μπροστά, αλλά θα είναι πάντα 
διεκδικητής της θέσης που θα μπορεί να παίξει. Εξάλλου, ο Λουτσέσκου γνωρίζει τι μπορεί να κερδίσει και 
τι όχι από τον Μπίσεσβαρ και αυτοί ήταν οι λόγοι που ήθελε να τον κρατήσει.

Αν και ακόμα είναι νωρίς και για κανέναν δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, τα φιλικά του 
Ολυμπιακού με Ριντ και Φορτούνα Ντίσελντορφ, φανέρωσαν ορισμένα ψήγματα της ψυχολογίας του Τικίνιο. 
Με τον ερχομό του Καμαρά και την ανανέωση του Ελ Αραμπί, ο Βραζιλιάνος πέφτει στην ιεραρχία. Ξεκάθαρα 
reserved player, φάνηκε από τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο πως δεν είναι ξετρελαμένος με τις τελευταίες 
εξελίξεις στο ρόστερ των πρωταθλητών. Αυτό έλειπε να είναι βέβαια. Αν σε αυτά προστεθεί και το γεγονός πως 
ο Χασάν, όπως σας ενημέρωσε το Sportime, έχει ζητήσει να φύγει, τότε από εκεί που ο Ολυμπιακός θα είχε 3-4 
εξαιρετικές λύσεις στην επίθεση, κινδυνεύει να μείνει με 2.
Πάντως, τόσο ο Τικίνιο όσο και ο Χασάν αν και εφόσον φύγουν αυτό θα γίνει με αρκετά χρήματα. Δε θα τους 
αφήσει έτσι ο Ολυμπιακός. Πάντως, η εικόνα του Τικίνιο προβλημάτισε.

ΝΙΚΗ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΑΔΥΝΑΜΟΣ 
ΚΡΙΚΟΣ
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Σήμερα ή το αργότερο αύριο αναμένεται να κλείσει και τυπικά η μεταγρα-
φή του Αμπουμπακάρ Καμαρά από τον Άρη στον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ, σενά-
ριο από την Πορτογαλία εμπλέκει τους Πειραιώτες με τον Αγκουστίν Μαρτσε-
σίν, με την εφημερίδα Record να υποστηρίζει πως οι πρωταθλητές Ελλάδας 
έχουν στη μεταγραφική λίστα τους τον 34χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα 

της Πόρτο.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στο με-
ταγραφικό παζάρι και έπεται συνέχεια, αφού αναμένεται εντός των ημερών 
να τελειώσει και του Κάλεντ Νάρεϊ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Σήμερα 
(27/06) οι «ασπρόμαυροι» αναχωρούν για την Ολλανδία για να συνεχίσουν 
την προετοιμασία τους σε πιο εντατικούς ρυθμούς. Έχοντας σε μεγάλο βαθ-

μό ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις. 

Η απώλεια του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη του 
Παναθηναϊκού να ενισχυθεί στο κέντρο. Είχε φύγει νωρίτερα ο Μαουρίσιο, 
ενώ ούτε ο Λούκας Βιγιαφάνιες δεν φαίνεται να έχει μέλλον στα πράσινα. 
Είναι συνεπώς προφανές πως προκύψει μεγάλα κενά και ότι η ομάδα ανα-

χωρεί για το Πήλιο, ούσα γυμνή στον άξονα. Πρόβλημα. 

Το Sportime σας είχε ενημερώσει για την προσπάθεια του Άρη για φορ από 
την Premier League. Πλέον ξέρουμε και το όνομα: Άντρε Γκρέι! Ο 31χρονος 
Τζαμαϊκανός φορ είναι ο εκλεκτός της διοίκησης και του προπονητή για να 
αντικαταστήσει τον Καμαρά. Μπέρνλι και Γουότφορντ οι ομάδες που ξεχωρί-
ζουν από το πλούσιο βιογραφικό του. 

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία της ΑΕΚ, που κάνει δικό της τον Μιγιάτ Γκα-
τσίνοβιτς, μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού και αφού πρώτα έδωσε στη 
Χόφενχαϊμ αυτά που ζητούσε. Επόμενος στόχος της Ένωσης είναι να τε-
λειώσει θετικά και το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα και να φέρει έτσι στην Ελ-

λάδα τον Μεξικανό εξτρέμ όπως εξ αρχής έχει ζητήσει ο Ματίας Αλμέιδα. 



ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

www.xosetips.com

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΙΑΣ 17:00
ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΕΦΑΝΤΣ-ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ

OVER 3,75 1,80
Στην Ασία θα παίξουμε μπάλα με το κύπελλο AFC να βρίσκεται σε 

δράση.
Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Χουγκάνγκ μέσα στην αδύναμη 

Γιανγκ από το μακρινό Λάος.

Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
Σταθερά στη κορυφή η Σάμροκ ούσα το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Παγίδες πάντως κρύβει η έξοδος στην έδρα της Πάτρικς με τους 
γηπεδούχους να έχουν ανάγκη από μία μεγάλη νίκη.

Παίζουμε γκολ στο ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΝΟΤΟΣ 20:00
ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΑΝΓΚΕΛΧΟΜΣ

OVER 2,5 1,70
Άρχισε να βρίσκει ρυθμό η Φάλκενμπεργκ με συνέπεια να κοιτάζει 

την συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Το τρίποντο θα ψάξει πάλι με αντίπαλο την Άνγκελχομς που έρχεται 

από δύο σερί νίκες.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΑΘΛΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ

2/2 1,93
Ασταμάτητη η Γουότερφοντ ξεπέρασε έστω και δύσκολα το εμπόδιο της 

Μπρέι.
Με νίκη σήμερα θα πλησιάσει και άλλο την κορυφή, ιδανικός 

αντίπαλος φαντάζει η τελευταία Άθλον Τάουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Διπλό απο ημίχρονο η επιλογή μας.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΤΡΙΤΙ Γ.-ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ

2 -0,75 1,75
Έστω και δύσκολα η Κορκ επέστρεψε στις νίκες παραμένοντας έτσι 

μόνη στη κορυφή.
Εντός πλέι οφ βρίσκεται η Τρίτι με την ομάδα να είναι μέσα στο στόχο 

που έχει θέσει από την αρχή της σεζόν.

 Διπλό με χάντικαπ το ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45 
ΜΠΡΕΪ-ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ

2 DNB 1,80
Σημαντική νίκη ψυχολογίας κόντρα στη Λόγκφορντ πήρε η Ουέξφορντ 

πλησιάζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τα πλέι οφ.
Μέτριας δυναμικότητας η Μπρέι έχει βρεθεί από νωρίς εκτός στόχων 

και παίζει μόνο για το γόητρο.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλλη μια με-
γάλη εμφάνιση στο μήκος και ήταν νικητής 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη 
με 8,32μ. (+2,3), ενώ είχε 8,24μ. (+1,5) με κα-
νονικές συνθήκες. Κέρδισε και το έπαθλο «Γιάν-

νης Σταματόπουλος» για την καλύτερη επίδο-
ση του Πρωταθλήματος.

Η Σταματία Σκαρβέλη ήταν η κυρίαρχη στη 
σφυροβολία γυναικών και με καλύτερη επί-

δοση 70,31μ. πήρε τον 4ο πανελλήνιο τίτλο της. 
Με την εμφάνισή της είναι πιο κοντά στην πρό-
κριση, μέσω του ράνκινγκ, για το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα στο Όρεγκον. 

Ο Χρήστος Κοτίτσας έκανε εντυπωσι-
ακή κούρσα στα 800μ. και τερμάτισε πρώ-

τος σε 1.47.00 πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να ελπίζει σε 
πρόκριση μέσω του ράνκινγκ για το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Είναι ο δεύτερος 
πανελλήνιος τίτλο του στο αγώνισμα. 

Η Σίντνεϊ Μακλάφλιν έκλεψε την 
παράσταση στο πρωτάθλημα ΗΠΑ που δι-

εξάγεται στο Γιουτζίν. Η Αμερικανίδα πρωτα-
θλήτρια κέρδισε στα 400μ. εμπόδια με 51.41 

σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Η ολυμπιονί-
κης του Τόκιο βελτίωσε το δικό της ρεκόρ 

που ήταν 51.46.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με τη διάθεση όλων στα ύψη και τον ενθου-
σιασμό για μία πορεία ανάλογη της δυνα-
μικής του συλλόγου στο επερχόμενο πρω-
τάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ έχουν 
ξεκινήσει στην Λαύρα Αργυρούπολης να 
χαράσουν τα πλάνα τους για την επόμενη 
περίοδο. Η έλευση του Παναγιώτη Καλα-
ϊτζίδη στην τεχνική ηγεσία των «ροσονέ-
ρι» αυτομάτως σηματοδότησε την έναρξη 
των όποιων ενεργειών άπτονται της δια-
μόρφωσης του έμψυχου υλικού, που θα 
κληθεί να παλέψει την νέα αγωνιστική σε-
ζόν. Η διοίκηση του Βλάση Ρηγόπουλου εί-
ναι σε πλήρη εγρήγορση και σε επαφές με 

παίκτες που καλούνται να επεκτείνουν την 
συνεργασία τους με την ομάδα των νοτί-
ων προαστίων. Παράλληλα η ομάδα φέρε-
ται να απέχει μία ανάσα από την απόκτη-
ση ενός κλασικού φορ και ενός επιτελικού 
μέσου. Με τον τεχνικό ηγέτη Παναγιώτη 
Καλαϊτζίδη να δίνει το δικό του ξεκάθαρο 
στίγμα όσον αφορά την γενικότερη φιλο-
σοφία, που θα χαρακτηρίσει την ομάδα του 
την προσεχή αγωνιστική περίοδο λέγο-
ντας τα εξής: «Τη νέα σεζόν η Λαύρα Αργυ-
ρούπολης κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα 
στηριχθεί σε νεαρά παιδιά. Υπάρχει πολύ 
ταλέντο και ποιότητα στην ομάδα μας και 
αποσκοπούμε παράλληλα να εκμεταλλευ-
τούμε πολλούς παίκτες που προέρχονται 
από τις υποδομές μας, ώστε να βελτιωθούν 
και παράλληλα να αποκτήσουν πολύτι-
μες εμπειρίες που θα τους φανούν ιδιαίτε-
ρα χρήσιμες στη συνέχεια της διαδρομής 
τους. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις 
με παίκτες που απαρτίζουν το υπάρχον υλι-
κό, αλλά και για δύο σημαντικές περιπτώ-
σεις παικτών που μας ενδιαφέρουν» Σειρά 
δυνατών φιλικών θα δώσει η Λαύρα Αργυ-
ρούπολης στο πλαίσιο της προετοιμασί-
ας της , η οποία ξεκινά στις 16 Αυγούστου, 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι «ροσονέρι» 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά σειρά 
τους Αστέρα Εξαρχείων (27/8), Αλσούπολη 
(31/8), Νέα Σμύρνη (3/9) και Άγιο Δημήτριο 
(7/9). Όλα τα φιλικά θα διεξαχθούν εντός 
έδρας.

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Τη χάραξη του σχεδιασμού της με φόντο 
την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν συ-
νεχίζει ακάθεκτη η Άμιλλα Περιστερίου. Τα 
άτομα που διαχειρίζονται των τυχών της φι-
λόδοξης και νεοφώτιστης ομάδας των δυ-
τικών προαστίων δεν σταματούν τις ενέρ-
γειές τους που αφορούν στη διαμόρφωση 
του ρόστερ, που θα αγωνιστεί την επερχό-
μενη σεζόν στα γήπεδα της Α’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ με στόχο μία όσο το δυνατόν πιο 
αξιόλογη πορεία. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα την ανανέωση της συνεργασίας με δύο 
από τους βασικούς συντελεστές της περυ-
σινής πορείας που έφερε την ομάδα στην 
Α’ ΕΠΣΑ ανακοίνωσε η Άμιλλα Περιστερί-
ου. Ο λόγος για τους Σωτήρη Ζήκο και Δη-
μήτρη Κοπανά, που συμφώνησαν σε όλα 
με την διοίκηση της ομάδας και θα αγωνι-
στούν υπό τις οδηγίες του Φώντα Καζακό-
πουλου και τη νέα περίοδο

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: «ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΗ ΛΑΥΡΑ»
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ

Συγκίνησε όλους 
ο χαμός του 
Γιαννάκη
Ο χαμός του μικρού 
Γιαννάκη που αγω-
νίζονταν στον ΠΑΟ 
Ρουφ και είχε πάει 
στην Ερέτρια για 
να συμμετάσχει σε 
τουρνουά ποδο-
σφαίρου, είναι το 
θέμα συζήτησης σε 
όλα τα ποδοσφαιρι-
κά στέκια της ΄χώ-
ρας. Και όχι άδικα, 
όταν βλέπεις έναν 
14χρονο να χάνει τη 
ζωή του μ’ αυτό τον 
άδικο τρόπο. Και εί-
ναι αλήθεια πως 
στοίχισε σε όλους 
μας. Και είναι από 
τις περιπτώσεις 
που δεν μπορείς να 
κάνεις τίποτε. Και 
το χρόνο να γύριζες 
, σ’ αυτή την περί-
πτωση δεν θα μπο-
ρούσες να κάνεις τί-
ποτε απολύτως. Αν 
η μοίρα ήταν αυτή, 
τότε το ίδιο ακριβώς 
θα γίνονταν! Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπά-
σει… * Έχει δίκιο ο 
Σπύρος Παπακανέλ-
λος. Διότι οι αθηναί-
οι προπονητές ήταν 
οι πιο συνεπείς πι-
στεύω από όλους. 
Διότι και παρου-
σία φυσική είχαν, 
και στεφάνι κατέθε-
σαν αλλά και οικο-
νομικά βοήθησαν 
την οικογένεια του 
Θαλή Τσιριμώκου. 
Κι όλα αυτά, χω-
ρίς να γίνουν γνω-
στά στα ΜΜΕ, αλλά 
η διαρροή ήρθε από 
πηγές εκτός του 
προπονητικού ορ-
γανισμού! Διότι ο 
Παπακανέλλος δεν 
είναι από εκείνους 
που ψάχνουν τους 
δημοσιογράφους… 
* Στην τελετή λήξης 
του ανεξάρτητου 
πρωταθλήματος της 
Ένωσης που έγινε 
στο FDF, πέραν της 
λάμψης που πάντα 
κι εκ του φυσικού 
προσδίδεται, είναι 
αλήθεια πως πολλά 
ποδοσφαιρικά ονό-
ματα του λεκανοπε-
δίου, έκαναν παρέ-
λαση! Και όταν λέω, 
πολλά το εννοώ. 
Και όποιος παρακο-
λούθησε τον τελικό 
θα κατάλαβε…

Τη μεταγραφική της αντεπίθε-
ση σε όλα τα μέτωπα ξεκίνη-
σε η Α.Ε. Χαλανδρίου. Με την 
φιλόδοξη ομάδα των βορείων 
προαστίων να προχωρά σε μία 
πολύ σπουδαία προσθήκη που 
αφορά τη θωράκιση της αμυ-
ντικής της γραμμής. Κι αυτό δι-
ότι ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 32χρονου κεντρικού αμυ-
ντικού Βαγγέλη Μανουσάκη. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με 
τα χρώματα της ΑΕ Χαλανδρί-
ου θα αγωνίζεται πλέον ο 32 
χρόνος (γεν. 1989) Βαγγέλης 
Μανουσάκης. Ο έμπειρος κε-
ντρικός αμυντικός συναντή-
θηκε με τη διοίκηση Θανασά 
& συμφώνησε προκειμένου να 
χαράξει κοινή πορεία πλεύσης 
με την ομάδα μας τη νέα περί-
οδο. Ο Βαγγέλης έχει αγωνι-
στεί σε: Γλυκά Νερά (Δ’ Εθνική 
+ Α’ ΕΠΣΑΝΑ), Αήττητο Σπατών 
(Δ’ Εθνική), Αιολικό (Δ Εθνική), 
Θύελλα Ραφήνας (Α’ ΕΠΣΑΝΑ 
κατακτώντας 2 πρωταθλήματα 
& 1 κύπελλο, Γ’ Εθνική – πρω-
τάθλημα Γ’ Εθνικής, συμμετο-
χή σε τελικό κυπέλλου ερασι-
τεχνών) & Θησέα Νέας Μάκρης 
(Α’ ΕΠΣΑΝΑ) Το νέο απόκτημα 
της Α.Ε. Χαλανδρίου στις πρώ-
τες του δηλώσεις με την πρά-
σινη φανέλα τόνισε τα εξής : 
«Ευχαριστώ την διοίκηση και 
το προπονητικό team της ΑΕ 
Χαλανδρίου για την όμορφη 
προσέγγιση προς το πρόσω-
πο μου. Έρχομαι σε ένα από 
τα ιστορικότερα σωματεία της 
Αθήνας και είμαι σίγουρος ότι 
θα έχουμε μια πετυχημένη σε-
ζόν. Εύχομαι να είμαστε υγιείς 
πάνω από όλα και από την με-
ριά μου εγγυώμαι ότι θα δώσω 
το 100% στον αγωνιστικό χώρο 
για να πετύχουμε τους στόχους 
μας » Ο Πρόεδρος & το ΔΣ της 
ΑΕ Χαλανδρίου καλωσορίζουν 
τον Βαγγέλη και του εύχονται 
μια καλή & γεμάτη χρονιά με 
υγεία & πολλές επιτυχίες!!! 
Βαγγέλη καλώς ήρθες στην οι-
κογένεια μας!!!»

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Πρόσθεσε 
ποιότητα με 
Βαγγέλη 
Μανουσάκη 

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 

Στον πάγκο ο Ζαγουρής 
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Παλλαυρεωτικού, 
γνωστοποίησε τη συμφωνία και επιστροφή στον πά-
γκο του Νίκου Ζαγουρή. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει 
τα εξής: «Με μεγάλη μας χαρά ο Νίκος Ζαγουρής ανα-
λαμβάνει και πάλι καθήκοντα προπονητή στην ομά-
δα μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με την πολυετή εμπειρία 
του και την άψογη γνώση του η επιστροφή του στην 
ομάδα μας μετά από 5 έτη απουσίας θα μας πάει μόνο 
μπροστά, κατορθώνοντας μόνο θετικά αποτελέσμα-
τα για την ομάδα όπως την άνοδό μας στην Α› κατη-
γορία το 2017. Νίκο, ο Παλλαυρεωτικός είναι πολύ 
τυχερός που σε έχει στο προπονητικό του team και 
ευχόμαστε μόνο επιτυχίες και νίκες».

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΠΕΡ Ο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ
Ο Γιώργος Μαντζιώκας είναι το νέο μεταγραφικό από-
κτημα του Παλλαυρεωτικού στη θέση του στόπερ. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Καλωσορίζουμε στην 
ομάδα του Παλλαυρεωτικού τον Γιώργο Μαντζιώκα 
στη θέση του Στόπερ. Ο Γιώργος αποτελεί έμπειρο 
παίκτη που αγωνιζόταν στον Κεραυνό Κερατέας και 
συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο της πρώην ομά-
δας του. Γιώργο, σου ευχόμαστε καλή αγωνιστική 
σεζόν με νίκες και επιτυχίες!».

This is AthensΟ Παναγιώτης Καλαϊτζίδης



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

 γραφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...

Ο ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ,  

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ, ΟΥΣΙΑΣ
Σε πρώτη φάση, χτυπάει και προτάσσεται το επικοινωνιακό. Κομμάτι της υπόθεσης, 
το οποίο φανταζόμαστε έχετε ήδη διαβάσει να αναλύει εκτενώς και εις βάθος στην 
2η σελίδα του σημερινού e-Sportime ο AGENT GREEK. Αλλά η μεταγραφή του Μιγιάτ 

Γκατσίνοβιτς είναι πολλά περισσότερα από μια μεταγραφική νίκη εντυπώσεων 
της ΑΕΚ εις βάρος του Παναθηναϊκού. Είναι μια κίνηση ουσίας, είναι μία κίνηση 
που η Ένωση είχε απολύτως ανάγκη. Σε ευθεία γραμμή συνέχειας με αυτό που 

αποπειράθηκε να κάνει φέρνοντας τον Γκρεκόρζ Κριχόβιακ για τα περσινά πλέι οφ.
Η ΑΕΚ ενισχύει τον άξονα της με έναν ποδοσφαιριστή που όπως πια ξέρουμε πολύ 
καλά, διαθέτει άκρως θελκτικά αγωνιστικά προσόντα. Μπορεί να παίξει και στις δύο 

πλευρές, του αρέσει και επιζητά τα 1vs1. Δίνει βάθος στο παιχνίδι, κρατάει καλά 
μπάλες και έχει δημιουργικές αρετές. Είναι πολυσύνθετος, δουλευταράς, με καλά 

τρεξίματα και ενέργεια στο παιχνίδι του.
Χάρη στο εξάμηνο που έπαιξε δανεικός από τη Χόφενχαϊμ στο «τριφύλλι» κατάφερε 
να ξεπεράσει το μεγαλύτερο χάντικαπ που κουβαλούσε. Είχε βαλτώσει τα τελευταία 

χρόνια. Δεν είχε εξελιχθεί, έχει χάσει σε αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα. Η 
Ελλάδα αποδείχτηκε η απελευθέρωσή του.

Και σε κιτρινόμαυρο φόντο πια, θα κοιτάξει για το ακόμα καλύτερα, για το πολλά 
περισσότερα. Ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει στη διάθεσή του ένα πολύ σημαντικό 

γρανάζι στον άξονα. Είναι βέβαια πολύ κρίσιμοι και ποιοι άλλοι θα έρθουν για να 
τον πλαισιώσουν. Μόλις μάθουμε, τότε θα μπορούμε να δούμε πιο καθαρά πού (το) 
πάνε οι «κιτρινόμαυροι». Αλλά ξέρουμε ήδη πως η ΑΕΚ του χρόνου και τρεξίματα 
περισσότερα θα έχει και πιο πολύ θα πρεσάρει και πιο εύκολη τη ζωή των μπροστά 

της θα κάνει. Χάρη ακριβώς στον Σέρβο χαφ. 


