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SCRIPTA 
MANENT  

Μετά την ποδοσφαιρική χρονιά του 
Τσιμίκα στην Λίβερπουλ, την αγωνιστι-
κή υπεραξία που πήρε ο established 
πια, Βλαχοδήμος, ετούτος θεωρείται 
ο παίκτης με την πιο επιτυχημένη σε-
ζόν/επιλογή στα μέρη μας. Στην πρώτη 
του χρονιά με την Αλκμααρ, τα «έσπα-
σε»: 50 ματς/25 γκολ/7 ασίστ! Μιλά-
με για τον 3ο σκόρερ στην Eredivisie 
στην κανονική σεζόν. Κοινώς, νού-
μερα που κόβουν την ανάσα για Νο9, 
αριθμοί που «μυρίζουν» deal. Αμ δε! 
Το ολλανδικό club έχει τελείως δια-
φορετική άποψη. Βάσει πηγών μας, 
όσες ομάδες κάλεσαν την Αλκμααρ 
άκουσαν την ίδια απάντηση από τον 
transferman, Max Huiberts: «Κύρι-
οι, 10 μύρια, όσα ορίζει το buy out 
που έχει μπει στο συμβόλαιό του και 
έχει ισχύ μέχρι και 31 Αυγούστου του 
2023». Ούτε ευρώ λιγότερο. Ποσό που 
αποτελεί τροχοπέδη τόσο στην πρόθε-
ση της Γκλάντμπαχ, όσο και στη θέλη-
ση του Στρασβούργου για να ανοίξουν 
δίαυλο επικοινωνίας με τον 24χρο-
νο σέντερ φορ της Εθνικής Ελλάδας. 
Πάντως, ο ίδιος ο Παυλίδης ακόμη 
και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με 
τους συμπαίκτες του στην Εθνική δεν 
φέρεται να τον έχει πιάσει πρεμού-
ρα για να αποχωρήσει μια και το πο-
δοσφαιρικό περιβάλλον της Αλκμα-
αρ τον καλύπτει απόλυτα. Συνάμα, με 
έναν χρόνο plus και αντίστοιχα νού-
μερα το επόμενο καλοκαίρι φαντάζει 
πιο ρεαλιστικό το σενάριο της πώλη-
σής του, δύο χρόνια πριν το φινάλε 
του συμβολαίου του. By the way, ο 
Παυλίδης έχει κανένα 300άρι χιλιά-
δες μέσο όρο απολαβών στην ολλαν-
δική ομάδα. Το καλοκαίρι μπορεί να 
άνοιξε μόλις τις πόρτες του, αλλά η 
AZ διαχρονικά έχει αποδείξει πως 
ξέρει πως και πόσο να πουλάει…    

Παρασκήνια➠





Ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ «ΕΣΠΑΣΕ» 
ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ: 50 ΜΑΤΣ/25 
ΓΚΟΛ/7 ΑΣΙΣΤ!  

Η ΑΛΚΜΑΑΡ ΞΟΔΕΨΕ ΚΑΤΙ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΒΙΛΕΜ.  

ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ, ΟΥΤΕ 
ΑΚΡΟΑΣΗ!              
O Ολυμπιακός είναι το selling 
club της Ελλάδας. Διαχρονι-
κά. Δεν αμφισβητείται! Κοι-
νώς, είναι ένα μαγαζί που 
πλέον γνωρίζει τους κανό-
νες του market. Ορίζει τις τι-
μές στην αξία των παικτών του, 
αδιαφορώντας για τις εκπτώσεις. 
Κάτι που αποδείχθηκε στο παρελθόν τόσο 
με τον Σισέ, όσο και με τον Μαντί Καμαρά. Ασχέ-
τως, αν γύρισε μπούμερανγκ στο club μια και αμ-
φότεροι… ξέμειναν στο Ρέντη και όσο περνά-
νε τα χρόνια «χάνεται» η υπεραξία τους. Πάμε 
στο case Μασούρα. Εδώ και 3,5 χρόνια στην βι-
τρίνα. Πλέον, σε κομβική ηλικία (28). Σε ετή-
σια βάση τα νούμερά του βγάζουν πρόοδο, αξι-
οπιστία, αλλά μέχρι νεοτέρας ΤΖΙΦΟΣ. «Πρόταση 
ακούμε και πρόταση δεν βλέπουμε», λένε επίσημα χείλη από 
την Πλατεία Αλεξάνδρας. Ούτε Τραμπζονσπόρ;   

ΘΕΑΘΗΝΑΙ…            
  

Κανείς δεν αναιρεί την πρόθεση. Μήτε ότι η 
βόλτα έγινε καθαρά για εθιμοτυπικούς λό-
γους! Φωτογραφίες, show off και τα συνα-
φή. Τουναντίον. Μία τέτοια πόρτα πάντα εί-
ναι κληρονομιά ζωής. Ο transferman της 
Ατλέτικο, Αντρέα Μπέρτα πολύ διαλλακτι-
κός. Σε όλα του. Μόνο που βάσει πηγών 
μου από την Ισπανία, τα τάλαντα της Ατλέτι-
κο δεν «καίγονται» από αρχές Ιουνίου να 
πάνε στην αγκαλιά του Χερμάν Μπούργος 
στον Αρη. De facto! Φερ’ ειπείν, οι Ρικέλ-
με, Καμέγιο είναι ήδη στο στόχαστρο ομά-
δων της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ο πρώτος της 
νεοπροβιβασθείσας, Βαγιαδολίδ και ο έτε-
ρος της Ελτσε. Αφήστε που και ο Μπούργος 
αποχωρώντας από τον πλευρό του Ντιέγκο 
Σιμεόνε άφησε πίσω του μία… απόσταση 
στην προσωπική τους σχέση.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

H ΑΛΚΜΑΑΡ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝΕΙ TO BUY OUT 
(10 ΜΥΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΙΔΗ  



ΣΤΕΓΝΟΊ…                                   
Ελλείψις ρευστού, στάσις εμπορίου. Ρήση που ταιριάζει γάντι 
στην περίπτωση του ΠΑΣ μια και στη λίμνη δεν κουνιέται φύλλο. 
Φανταστείτε πως ακόμη και η προφορική συμφωνία με τον Κιάκο, 
όπως σας αποκαλύψαμε, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οι μάνατζερ 
που καλούν τον Χριστοβασίλη junior δύσκολα ακούνε νούμερα 
πάνω από 80 χιλιάρικα καθαρά. Κοινώς, αν δεν πουληθεί ο Περέα 
καλοκαιριάτικα θα υπάρξει βαρυχειμωνιά…  

ΤΟ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΑΛΛΊΏΣ…                                        

Το περυσινό μάθημα έγινε πάθημα στον Ατρόμητο. Το 
μεταγραφικό casting 14 παικτών (πλην των Κουλούρη, 
Γιαννιώτη) αποδείχθηκε παντελώς αποτυχημένο και πλέον 
τα ηνία έχει αναλάβει ο Κρις Κόουλμαν με την αρωγή φυσικά 
του Γιάννη Αγγελόπουλου. Επί του πρακτέου; Αριστερό μπακ, 
στόπερ-leader (σ.σ.: ο Χατζηισαίας την γλιτώνει), κεντρικό 
χαφ, winger με ένα 200άρι μπάτζετ και φυσικά Νο9 ασχέτως 
αν φύγει ή μείνει ο Κουλούρης.  

Την στιγμή που ο Παναιτωλικός έδινε διετές συμβόλαιο 
συνεργασίας στον Αντούνες με ένα 170άρικ συνολικά, 

ο Ιωνικός τον «έψησε» για μονοετές με ένα 100άρικο. Ο 
χρόνος θα δείξει αν έπραξε σωστά ή λάθος ο 31χρονος 
πολυθεσίτης Γάλλος.  

Γιώργος Σερβιλάκης! Ολάκερη ζωή στις ακαδημίες του 
Παναθηναϊκού δεν πήρε προαγωγή. Στον Εργοτέλη 

την τελευταία διετία έκανε το αγροτικό του και πλέον έχοντας 
συμφωνήσει προφορικά με τον Ιωνικό κάνει εισαγωγή στο 
Πανεπιστήμιο της Super League.  





ΔΕΝ ΚΡΑΤΊΕΤΑΊ…                          
Ο Κινκουέ εμφανίστηκε στο Ρέντη από τις ακαδημίες της 
Ιντερ! Πολλά υποσχόμενος. Τελικώς, περιορίστηκε σε 
συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β’ δίχως να χει βγάλει την 
ανάλογη ωριμότητα στο παιχνίδι του για να «κερδίσει» μία 
θέση στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς. Ξεκινάει προετοιμασία, 
αλλά δύσκολα θα μείνει στην πρώτη ομάδα. Δεν συμβιβάζεται 
ξανά με... υποβιβασμό. Ηδη, ο ατζέντης του αναζητά επιλογή 
ξανά στα ξένα!   

ΟΧΛΗΣΗ!                      
Δικό του παιδί. Από τα γεννοφάσκια του. Πλέον, άνδρας. Με 
σχεδόν 40 εμφανίσεις στην Σούπερ Λιγκ. Interesting profile 
μια και είναι 22 ετών. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μεταφέρει 
στην πιάτσα πως είναι ανοιχτός σε πρόταση 8 κατοστάρικα 
για τον  Αντώνη Τσιφτσή. Το πρόβλημα που έχει μεταφερθεί 
σε τρίτους είναι πως μέχρι στιγμής ΔΕΝ έχει χτυπήσει καν 
το τηλέφωνο. Μήτε από ελληνική ομάδα. Αλήθεια, για ποιον 
χτυπάει το καμπανάκι;  

LACK OF RESPECT!            
Εξι ολάκερα χρόνια. Ποδοσφαιρικός κύκλος ζωής. Πήγε ήδη 
35 ετών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εισηγήθηκε την παραμονή του 
μια και είναι asset για τα αποδυτήρια. Αγωνιστικά τα 25-30 
ματς είναι αρκετά. Το club μπορεί να σεβάστηκε την επιθυμία 
του κόουτς, αλλά στο email της πρότασης ΔΕΝ είχε το ανάλογο 
τακτ στον Χοσέ Κρέσπο: 350 χιλιάρικα (plus bonuses βάσει 
αγώνων). Την ίδια στιγμή που στο τελευταίο του συμβόλαιο 
«τσιμπούσε» σχεδόν εφταψήφιο νούμερο. Γι αυτό, ο Ισπανός 
στόπερ μάζεψε μέχρι και τα… φώτα από το σπίτι του στην 
Σαλόνικα και επέστρεψε στην πατρίδα του. Δύσκολα να υπάρξει 
αλλαγή ρότας από τον ΠΑΟΚ, δύσκολα ο Κρέσπο να δώσει το 
«si». Προχωράμε…     

ΤΟ ΑΚΟΥΕΊ…              
Μετά από μία στείρα ποδοσφαιρική 3ετία, φέτος, ο Νίκος 
Καρέλης ξανάνιωσε! Η (εκ νέου) συνύπαρξή του με τον 
Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό του έδωσε το ανάλογο 
boost και εκείνος με την σειρά του έγραψε 9 γκολ σε 33 
αγώνες. Επόμενη μέρα; Αξίωσε σχεδόν 180 χιλιάρικα στο 
Αγρίνιο για ανανέωση, ποσό που απέχει ένα 30% από την 
αντιπρόταση. Πήγε 30 ετών και γνωρίζει πως ο χρόνος 
δεν γυρίζει πίσω. Οπότε η πρόταση 200.000 ευρώ που 
«έσκασε» από την Λευκορωσία τον έχει βάλει σε σκέψεις. 
Η φαμίλια στηρίζει τον Νικόλα…     

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΠΟΊΟΝ ΠΡΏΗΝ ΠΑΊΚΤΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ 
«ΨΗΝΕΊ Ο ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΒΟΪΒΟΝΤΊΝΑ; quizTime
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Πολωνικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το Sportime για την κρούση που έκανε 
ο Ολυμπιακός στη Ράκοβ, αναφορικά με τον Γιάννη Παπανικολάου. Σύμφω-
να με την ιστοσελίδα meczyki.pl, η ομάδα της Τσεστόχοβα ζήτησε 2.000.000 
ευρώ για τον 23χρονο Έλληνα χαφ. Στο μεταξύ, η Μπόχουμ κατέθεσε επί-
σημη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πιέρ Κουντέ, όμως οι «ερυθρόλευ-

κοι» απάντησαν αρνητικά.

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Νικολάς Κουαλιάτα για τα επό-
μενα 4 χρόνια. Ο 22χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικος αποκτήθηκε από 
τη Μοντεβιδέο Γουόντερερς αντί 1,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Δικέφαλος 
έκανε 100% δικό του, τον Ζοάο Σάστρε. Οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» 
έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τον Ισπανό δεξιό μπακ την περίοδο του 

δανεισμού του και ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του από τη Μαγιόρκα.

Από τη Γερμανία διακινείται σενάριο περί ενδιαφέροντος άλλης ελληνικής 
ομάδας για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Στον Παναθηναϊκό δεν ανησυχούν (του-
λάχιστον γι’ αυτό) και το θεωρούν ως μια κίνηση τακτικής από πλευράς Χό-
φενχαϊμ στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. Παραμένει επίσης το ενδια-
φέρον των «πρασίνων» για τον Ντομίνγκο Μπλάνκο, αλλά η περίπτωση του 

μέσου της Ιντεπεντιέντε μόνο εύκολη δεν είναι. 

Νέος υποψήφιος μεταγραφικός στόχος προέκυψε από την Ισπανία, ο Σα-
ντιάγο Αρίας. Ο 30χρονος Κολομβιανός δεξιός μπακ έχει πλούσιο CV, ενώ τη 
σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γρανάδα. Με δεδο-
μένο πως ο Σούντγκρεν δεν ανανεώνει, ο Άρης ψάχνει για δεξί μπακ που θα 
πλαισιώσει τον Εμπακατά. Ο Αρίας, ωστόσο, δεν φαίνεται να ταιριάζει ηλικια-
κά στο πλάνο για την επόμενη μέρα.

Δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ, η αποχώρησή του είναι μονόδρομος. Θα 
είναι η Πολωνία η επόμενη στάση του Στράτου Σβάρνα; Έτσι φαίνεται. Η Ρά-
κοφ Τσεστόχοβα έχει εκφράσει ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 
Έλληνα στόπερ, ενώ κι αυτός βλέπει θετικά αυτό το ενδεχόμενο. Οι πληρο-
φορίες από Πολωνία μιλούν για σχεδόν οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο 

ομάδων, πιθανότατα για δανεισμό. 



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 19:00
ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

1 +1,5 1,70
Σε όμιλο-φωτιά έπεσε η Αγγλία καθώς καλείται να αντιμετωπίσει 

Ιταλία και Γερμανία. Τα «τρία λιοντάρια» για να έχουν ελπίδες 
για την πρώτη θέση θα πρέπει να κερδίσουν σήμερα.Οι Ούγγροι 

παίζουν πάντα με ενθουσιασμό, αν υποτιμηθούν μπορούν να 
κάνουν την ζημιά.

Θα στηρίξουμε συντηρητικά την έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΙΤΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2 DNB 1,70
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα σε Ιταλία και 

Γερμανία. Απογοήτευση υπάρχει στη «Σκουάντρα Ατζούρα» μετά τον 
αναπάντεχο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μεγάλο ματς, πάμε με τα «πάντσερ».
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 19:00
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ

OVER 2 1,75
Στο Ελσίνκι η Φινλανδία θα υποδεχθεί την Βοσνία, ένα ζευγάρι 
αρκετά γνώριμο καθώς ήταν στον ίδιο προκριματικό όμιλο του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου. Φαβορί δεν υπάρχει και αναμένεται μια 

άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Το ποντάρισμα ξεκάθαρα στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 19:00
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1Χ 1,65
Σε μια καλή πορεία μετά από χρόνια ευελπιστεί η Λιθουανία. 

Στόχος είναι η δεύτερη θέση καθώς οι Τούρκοι είναι το απόλυτο 
φαβορί στον όμιλο. Ανεβασμένο αρκετά το Λουξεμβούργο θα 

παίξει για το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η προτίμησή μας στην έδρα.

NATIONS LEAGUE 21:45
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ

OVER 2,75 1,70
Μια ανάσα από το Μουντιάλ του Κατάρ έφτασαν οι Τούρκοι αλλά η 
Πορτογαλία αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο. Μεγάλο φαβορί 

πάντως στον όμιλο, δύσκολα θα συναντήσει δυσκολίες κόντρα στα 
Νησιά Φερόε.

Κυνηγάμε γκολ στη Τουρκία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 16:00
ΑΡΜΕΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

1Χ 1,80
Έχει ανεβεί επίπεδο η Αρμενία τα τελευταία χρόνια ούσα άκρως 

ανταγωνιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Ιρλανδία θέλει να 
επιστρέψει στην ελίτ με την ομάδα να διψάει για διάκριση.

Αξία και στήριξη στην Ιρλανδία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022



6e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣΚατά γενική ομολογία, ο Γιάννης Τσέλι-
ος, στα πρώτα του βήματα στην προπο-
νητική του καριέρα, τα πήγε περίφημα. 
Κατάφερε παίρνοντας μια ομάδα όπως 
ο Θησέας που είχε ήδη την υπογραφή 
και τη σπουδαία δουλειά του Βλάση Χα-
τζηανασταστίου, να την οδηγήσει εκ του 
ασφαλούς, να βάλει τη δική του πινε-
λιά και σήμερα, να εισπράττει τα θετικά 
σχόλια όλων. Πάντως ο ίδιος, παραμένει 
προσγειωμένος και πάντα κοιτάζει την 
ουσία, που είναι η προώθηση παιδιών 

από την ακαδημία. Για όλα αυτά, είπε, 
τα εξής: «Του χρόνου θα διανύσουμε τον 
2ο χρόνο από το 3ετες πλάνο που είχα-
με σχεδιάσει από πέρυσι, δίνοντας ακό-
μα περισσότερο χώρο και χρόνο συμμε-
τοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της 
Ακαδημίας μας αλλά και της περιοχής 
μας. Το budget μας σε παίκτες ίσως εί-
ναι μικρότερο φέτος ,αλλά στις παροχές 
για να κάνουμε τη δουλειά μας όσο πιο 
επαγγελματικά γίνετε και να απολαμ-
βάνουν το ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιρι-
στές μας εκπτώσεις δε γίνονται. Θέλου-
με μια ανταγωνιστική υγιής ομάδα που 
θα κοιτάζει κάθε αντίπαλο στα μάτια και 
θα παίζει με τον δικό της τρόπο σε ένα 
πολύ δύσκολο και υψηλών απαιτήσε-
ων πρωτάθλημα στην Α κατηγορία της 
ΕΠΣΑΝΑ. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες 
της Ένωσης μας υγεία και να εκπληρώ-
νουν τους στόχους τους».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ: «ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ 
Στη δύσκολη απόφαση να τραβήξουν 
χωριστούς δρόμους μετά από επιτυ-
χημένη συμβίωση έξι ετών προχώρη-
σαν Ολυμπιακός Λιοσίων και Κώστας 
Φραγκόπουλος Με τη διοίκηση του φι-
λόδοξου, όσο και ιδιαίτερα δημοφιλούς 
σωματείου των δυτικών προαστίων να 
ανακοινώνει με κάθε επισημότητα το συ-
ναινετικό «διαζύγιο» με εκ των αρχη-
γών των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας 
πάντως και … εις το επανιδείν και ότι η 
πόρτα του συλλόγου θα είναι πάντοτε 
ανοικτή για αυτόν. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση «Το ΔΣ της ομάδας ανακοινώνει 
την λύση της συνεργασίας κοινή συναι-
νέσει με τον Κώστα Φραγκόπουλο. Μετά 
από έξι υπέροχα χρόνια με πολλές χα-
ρές αλλά και λύπες έφτασε το πλήρωμα 
του χρόνου για τον ένα από τους δύο αρ-
χηγούς μας . Ο «Φρα» όπως τον αποκα-
λούσαν όλοι στην ομάδα έδινε πάντα το 
100% για τον σύλλογο σε κάθε παιχνίδι 
αλλά και έξω από τον αγωνιστικό χώρο 
που ήταν πραγματικός ηγέτης . Σ ευχα-
ριστούμε Κωστή για την άψογη συνερ-
γασία μας όλα αυτά τα χρόνια και δεν 
θα πούμε Αντίο αλλά εις το επανιδείν. 
Η πόρτα του συλλόγου θα είναι πάντα 
ανοιχτή…»

ΤΣΕΛΙΟΣ: «ΣΤΟΧΟΣ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ»
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΉΤΑΝ 
ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ 
ΤΟΥ ΘΉΣΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΉΣ

Τα 
Σαββατοκύριακα 
μας θα είναι 
κενά
Από δω και μπρος 
και μέχρι το Σεπτέμ-
βρη θα πρέπει να 
μάθουμε να ζού-
με χωρίς τα Σαββα-
τοκύριακα μας να 
είναι γεμάτα από 
μπάλα. Τέλειωσαν 
ως γνωστό όλα τα 
πρωταθλήματα, με 
εξαίρεση αυτά των 
μπαράζ για την άνο-
δο στη Γ’ Εθνική, 
όπου, όσον αφορά 
την Αθήνα μας, ήδη 
ξέρουμε πως Άρης 
Πετρούπολης και 
Αγ Παρασκευή εί-
ναι μέσα στις συμ-
μετέχουσες τις νέας 
χρονιάς στο εθνι-
κό μας πρωτάθλη-
μα. Και το ζητούμε-
νο είναι πως όλοι 
εμείς που είχαμε 
αφιερώσει ένα κομ-
μάτι σ’ αυτό που 
αγαπάμε, θα πρέ-
πει να το ανταλλά-
ξουμε με κάτι άλλο! 
Όμως αυτό το κάτι 
άλλο είναι σίγουρο, 
πως δεν θα αντικα-
ταστήσει ποτέ τη 
στρογγυλή θεά. * 
Με ρωτούσε ο Γιώρ-
γος Μπαρμπαλιάς, 
που θα μπορούσε 
να αφήσει κάτι για 
μένα. Μα όλα είναι 
απαγορευτικά για 
τον αθηναίο προπο-
νητή; Όποιον κι αν 
του είπα, μου το αρ-
νήθηκε! Ξέρω πολύ 
καλά πως ο Γιώρ-
γαρος είναι επικοι-
νωνιακός, αλλά και 
παράξενος στις φι-
λίες του, τις θέλει 
πραγματικές…  * 
Μια πολύ ευαίσθητη 
και δύσκολη επέμ-
βαση έκανε ο Δημή-
τρης Μυκωνιάτης 
στο χέρι του, αφαι-
ρώντας ένα ογκίδιο 
που του είχε βγει. 
Εν τέλει όλα πή-
γαν καλά και ο αθη-
ναίος προπονητής, 
ήδη αναρρώνει και 
σε λίγες μέρες θα εί-
ναι όλα καλά, ώστε 
να μπορεί να συζη-
τά και τις προτάσεις 
που έχει από ομά-
δες για τη νέα χρο-
νιά. Και ο Δημήτρης 
είναι από τους ευγε-
νέστατους του χώ-
ρου…

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον 
Ηρακλή Περιστερίου σε ό,τι 
αφορά το οργανόγραμμα του 
συλλόγου, αλλά και το κομ-
μάτι που ανάγεται στο σχεδι-
ασμό της επόμενης περιόδου. 
Όπως ανακοίνωσε το Δ.Σ. των 
«κυανόλευκων» νέος προπο-
νητής αναλαμβάνει ο Αργύρης 
Πούλος, ενώ χρέη διευθυντή 
ποδοσφαιρικού τμήματος θα 
εκτελεί στο εξής ο Δημήτρης 
Μπέτσης. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Πραγματοποιήθη-
κε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ομάδας μας την Τρίτη 31-
5-2022. Όπου μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ορόσημο για την 
πορεία της ομάδας μας για την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο 
αλλά και για τα επόμενα χρό-
νια. Ύστερα από πολλές συ-
ναντήσεις και ζυμώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν το τελευ-
ταίο διάστημα, έχοντας την πο-
λυτέλεια του χρόνου αλλά και 
ξεκαθαρισμένο το στόχο του 
πρωταθλήματος είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμε τα ακόλουθα: Η πρώ-
τη μεταγραφή για φέτος αφο-
ρά διοικητική θέση. Ακούει στο 
όνομα Δημήτρης Μπέτσης ο 
οποίος θα αναλάβει την θέση 
του Διευθυντή ποδοσφαίρου 
της ομάδας. Η δεύτερη κίνηση 
ήταν η πλαισίωση του Τεχνι-
κού Επιτελείου της αντρικής 
ομάδας. Ως πρώτος προπο-
νητής αναλαμβάνει ο Κος Αρ-
γύρης Πούλος (μέχρι πρότινος 
προπονητής κ18/κ16 της ομά-
δας μας), κρίναμε πάρα πολύ 
θετικά την πόλυ σοβαρή δου-
λειά που κάνει, τις γνώσεις και 
την φιλοσοφία του σχετικά με 
το ποδόσφαιρο, καθώς και την 
εμπειρία του σε ομάδες που 
έκαναν πρωταθλητισμό και 
κέρδισαν ανόδους. 

ΉΡΑΚΛΉΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Νέος προπονητής 
ο Αργύρης Πούλος, 
Διευθυντής ο 
Δημήτρης Μπέτσης 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ  
Ανέλαβε ο Μιχάλης Κάτσικας
Σημαντικές είναι στο Καματερό οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο κομ-
μάτι της τεχνικής ηγεσίας. Κι αυτό διότι ο Μιχάλης 
Κάτσικας αποτελεί τον νέο τεχνικό επιστρέφο-
ντας στον σύλλογο μετά από χρόνια και έρχεται 
να πάρει τη σκυτάλη από τον Γιάννη Μητρούση, 
που αποχωρεί από την ομάδα των δυτικών προ-
αστίων για οικογενειακούς λόγους. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Π.Α.Ο. Καματερού και Μιχάλης Κά-
τσικας, έδωσαν τα χέρια και ξεκινούν μια συνερ-
γασία πνοής, με κοινό στόχο την ανασυγκρότη-
ση της ομάδας, αλλά και των Ακαδημιών της, σε 
νέες βάσεις και την επάνοδο της ομάδας των Δυ-
τικών Προαστίων στην Α΄ κατηγορία. Ο καταξι-
ωμένος και έμπειρος τεχνικός θα καθίσει για 2η 
φορά στο πάγκο της ομάδας, μετά τα επιτυχημέ-
να και μεγάλα περάσματά του, από Βουλιαγμένη, 
Άρη Βούλας, Σούρμενα, Αστέρα Βάρης, αλλά και 
της Μικτής Νέων της Ε.Π.Σ.Α. Η εμπειρία, η γνώ-
ση, η προσωπικότητα και η μεθοδικότητα του Μι-
χάλη Κάτσικα, έκαναν τους ιθύνοντες του Καμα-
τερού, να κάνουν μια ομολογουμένως υπέρβαση 
και να τον εντάξουν στο αγωνιστικό project που 
από κοινού συμφώνησαν και περιλαμβάνει ομα-
δική δουλειά πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα 
και παραγωγή άρτιων ποδοσφαιριστών υψηλών 
προδιαγραφών, συνδυασμένη με όμορφο και συ-
νάμα απαιτητικό ποδόσφαιρο. 

This is AthensΟ Γιάννης Τσέλιος




