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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εννέα στον αριθμό είναι οι έως τώρα μεταγραφές 
του Άρη. Ζερβινιό, Μανού Γκαρθία, Πίρσμαν, Γκρέι, 
Μαζικού, Νταμπό, Οντουμπάγιο, Καμάτσο, Ντιόπ.
Διπλάσιες σχεδόν οι αποχωρήσεις. Γκάνεα, Μάνος, 
Σούντγκρεν, Εντιαγέ, Μπερτόγλιο, Μήτρογλου, Γκάμα, 
Σάσα, Ντουάρτε, Μπεναλουάν, Λόπεζ, Αλί, Καμαρά, 
Λούμορ, Σάκιτς, Δεληζήσης, Ματίγια.
Ο Καρυπίδης έχει φτιάξει ομαδάρα, αλλά ελάχιστοι 
έχουν καταλάβει ότι το μπάτζετ το έχει μειώσει κοντά 
στο 30%! Τα χρήματα που έδωσε στον Μανού για 
την μεταγραφή, είναι από εκείνη του Αμπουμπακάρ 
Καμαρά. Μια η άλλη.
Τα συμβόλαια που ξεφορτώθηκε ο «Κάρυ» είναι 
πάνω από 5 «χαρτιά». Οι ποδοσφαιριστές που 
αποκτήθηκαν θα του στοιχίσουν για ένα χρόνο, γύρω 
στα 3,5 εκ. ευρώ! Με φορ και στόπερ θα φτάσουν στα 
4,5 μύρια!
Και καλύτερη ομάδα και μειωμένο κατά 10% το μπάτζετ 
στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου!
Plus τα επιπλέον έσοδα στα ταμεία από το νέο 
συμβόλαιο της NOVA. Μάγκας;
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ΤΟ ΠΑΖΛ
Με τον Κάρλος Κορμπεράν να αναλαμβάνει 
τον Ολυμπιακό διαμορφώνεται και το παζλ που 
φυσικά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και αφορά 
την στροφή των πρωταθλητών, μεταξύ άλλων, 
στην αγγλική αγορά. Λογικό και επόμενο, αφού 
η ιδιοκτησία του κλαμπ δραστηριοποιείται στη 
Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ για πρώτη φορά μετά από 
πολλά χρόνια δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής.
Ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει και εξελίσσει τα 
κονέ του με ατζέντηδες και διάφορα μεταγραφικά 
κανάλια, ωστόσο, αφού δεν υπάρχει (ακόμα) αντί-
Μοντεστό κινείται εκεί που υπάρχει το, πλέον, 
πρόσφορο έδαφος.
Δεν μένει μόνο στην Αγγλία είναι δεδομένο μια και 
δεν ήρθαν από εκεί ο Βρσάλικο, ο Λάιντνερ, ο Ιν-
Μπέομ και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά.
Όμως είναι φανερό πως έχουν γίνει και θα γίνουν 
κινήσεις από το Νησί.Ήρθε ο Ζιγκερνάγκελ που 
έπαιζε στη Φόρεστ δανεικός από τη Γουότφορντ και 
φυσικά από την Χάντερσφιλντ ο Άβιλα.
Εκτός των άλλων ο Ολυμπιακός έχει συνδεθεί με 
αρκετές περιπτώσεις. Όπως ο Μπάλντοκ, ο Στάιλς, 
οι Πούκι, Κάντγουελ της Νόριτς και άλλοι.
Με τον ερχομό και του Κορμπεράν εξελίσσεται αυτό 
το βρετανικό παζλ και φυσικά αυτό που μένει να 
φανεί είναι αν και πως θα λειτουργήσει αυτό το 
μοντέλο. Ειδικά από την στιγμή, που ο Ολυμπιακός 
είναι σε δύσκολη κατάσταση μετά τον αποκλεισμό 
από το Τσάμπιονς Λιγκ.

AGENT GREEK
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ
Από τις ομάδες που κάλυψαν γρήγορα τα κενά 
τους, μεταγραφικά ο ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες 
θα είναι αρκετά αλλαγμένοι τη νέα σεζόν. 
Αποχώρησαν 8 11αδάτοι ποδοσφαιριστές. Λοντίγκιν, 
Σάλιακας, Πίρσμαν, Κάργας, Στάνκο, Γκαρντάφσκι, 
Περέα, Σνάιντερ. Η προετοιμασία στην Πολωνία 
ολοκληρώθηκε. Με Γιώργο Χριστοβασίλη, μετά της 
συζύγου του, να παρακολουθεί και το φιλικό με την 
Ομόνοια. Πάντως αν και το κλίμα είναι εξαιρετικό, ο 
Λοντίγκιν δεν έχει ξεχαστεί.
Ο αντικαταστάτης του, Ζερόμ Πριόρ έχει ακόμα 
θεματάκια, μαθαίνω. Δεν αποχωρίζεται τη... σιγουριά 
των δοκαριών και δεν μιλάει πολύ στην άμυνα. 
Λοντίγκιν δεν δείχνει να είναι και από τα πρώτα 
δείγματα γραφής, δεν θα γίνει κιόλας!
Plus τα επιπλέον έσοδα στα ταμεία από το νέο 
συμβόλαιο της NOVA. Μάγκας;
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Η ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Έχει κατασταλάξει λίγο η γκρίνια μια και δεν 
υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά ο 
ΠΑΟΚ είναι και αυτός σε δύσκολη κατάσταση. Το 
να μην παίζει Ευρώπη από τον Ιούλιο κιόλας δεν 
χωνεύεται εύκολα.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν εδώ και τώρα 
την αποχώρηση του Ζοσέ Μπότο μια και θεωρούν 
δική του αποτυχία την αγωνιστική εικόνα στους δύο 
αγώνες με τη Λέφσκι Σόφιας.
Εδώ κρίνονται όλα.
Αν ο Σαββίδης δώσει χρόνο στο πρότζεκτ του 
Πορτογάλου αθλητικού διευθυντή, φυσικά και δε θα 
τον κουνήσει από τη θέση του. Η αλήθεια είναι πως 
ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν, οι μεταγραφικές προσθήκες 
από την Πορτογαλία φάνηκαν άγουρες και η 
αποτυχία είναι μεγάλη.
Αλλά αυτά θέλουν χρόνο. Αυτό που θεωρούν 
άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστήσεις 
είναι πως ο Μπότο θα κριθεί εν πολλοίς από το 
τι θα κάνει από εδώ και πέρα μια και ο ΠΑΟΚ θα 
πρέπει να αποκτήσει δεκάρι και μάλλον φορ και 
στόπερ.μοντέλο. Ειδικά από την στιγμή, που ο 
Ολυμπιακός είναι σε δύσκολη κατάσταση μετά τον 
αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.

AGENT GREEK
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Δυνατά για την απόκτηση ακόμα δύο παικτών έχει μπει ο Άρης 
με τον Θόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις συζητήσεις. Ο ιδιοκτήτης 
του κλαμπ θέλει να φέρει με τη σύμφωνη γνώμη του προπονη-
τή Χερνάν Μπούργος έναν στόπερ αλλά και έναν επιθετικό. Δύ-
σκολα όμως θα προλάβουν τα ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 
τουλάχιστον το πρώτο. Έτσι ο Μπούργος θα πορευθεί με αυτούς 
που έχει.

Τον στόπερ που έψαχνε τα τελευταία χρόνια και σίγουρα μετά την απο-
χώρηση του Τσιγκρίνσκι βρήκε και επίσημα η ΑΕΚ. Η Ένωση ανακοί-
νωσε την απόκτηση του Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος ήρθε για να ηγηθεί 
της άμυνας του Ματίας Αλμέιδα και όπως είπε ο ίδιος για να πάρει 
το πρωτάθλημα. Τώρα η ΑΕΚ φουλάρει για τον δεύτερο στόπερ αλλά 
και για επιθετικό.

Εν αναμονή της απόφασης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Βιτίνιο είναι 
όλοι στον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που παίζει και επι-
θετικός και με σημαντική θητεία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει δεχθεί 
να έρθει στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να πει το ναι και ο προπονη-
τής του Παναθηναϊκού για την εξαιρετική περίπτωση του 27χρονου 
άσου. Στο ψάξιμο και για δεκάρι οι «πράσινοι»

Ο Σλάβεν Μπίλιτς όπως είχε αποκαλύψει το Sportime, ήταν ο πρώ-
τος στόχος για τη θέση του προπονητή στον Ολυμπιακό και σύμφω-
να με δηλώσεις του ίδιου στην Κροατία ήρθε και στην Ελλάδα. Τελικά 
οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν και ο Ολυμπιακός μέσα στο επόμενο 
48ώρο θα ανακοινώσει την πρόσληψη του 39χρονου τεχνικού πρώ-
ην της Χάντερσφιλντ, του Ισπανού Κάρλος Κορμπεράν. Κίνηση με τε-
ράστιο ρίσκο.

Στο φύγε εσύ-έλα εσύ έχουν επικεντρωθεί στον ΠΑΟΚ μια και πλέ-
ον θα υπάρχουν μόνο οι εγχώριες διοργανώσεις. Στόπερ, επιθετι-
κός αλλά και επιτελικός είναι στη λίστα για απόκτηση αλλά στο κλαμπ 
εξετάζουν και τις προοπτικές που υπάρχουν για να φύγουν παίκτες. 
Ανοικτοί πλέον στην παραχώρηση Αουγκούστο ενώ περιμένουν και 
εξελίξεις άμεσες για τον Κούρτιτς.



1
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:00

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ  1 DNB 1,83
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά για δεύτερη φορά μέσα 
σε λίγες ημέρες. Η Γκέτεμποργκ έφυγε με το τρίποντο από την 
έδρα της Νόρκεπινγκ και με νίκη σήμερα θα πλησιάσει ακόμα 

περισσότερο τις ευρωπαϊκές θέσεις.Σε συνεχή αγωνιστική 
κρίση βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι με το τρένο της Ευρώπης 

να έχει χαθεί.

ΚΟΝΤΡΑ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΝΤΕΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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www.xosetips.com

2
ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΟΤΟΣ 20:00

ΑΝΓΚΕΛΧΟΜΣ-ΛΑΝΤΣ 1 1,65
Στις μικρές κατηγορίες της Σουηδίας θα παίξουμε μπάλα που 
μας αποζημιώνουν σταθερά.Με νίκη σήμερα η Άνγκελχομς 

ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και δηλώνει παρών στη μάχη της 
ανόδου. Βαθμούς για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη θα 

ψάξει η μέτρια Λάντς.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

3
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:00

ΣΑΝΤΟΣ-ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ  OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72
Τα ματς ανάμεσα σε Σάντος και Φλουμινένσε έχουν πάντα την 

δική τους αίγλη. Οι γηπεδούχοι τρέχουν για να καλύψουν 
το χαμένο έδαφος ενώ η Φλου αν πάρει το τρίποντο θα 
πλησιάσει την Παλμέιρας στους πέντε βαθμούς. Για το 

τρίποντο θα παίξουν ξεκάθαρα οι δύο ομάδες και αναμένεται 
να επιτεθούν από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΔΑΝΙΑ 20:00
ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ 1 1,66

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Νόρτζελαντ με την ομάδα να 
βρίσκεται στη κορυφή. Στο ματς με την Μπρόντμπι η αρμάδα 
του Πέντερσεν έβγαλε ποιότητα και πήρε μεγάλο διπλό με το 
εμφατικό 1-3! Για το 3/3 θα παίξει σήμερα με αντίπαλο την 

μέτρια Λίνγκμπι που θα χτυπήσει στη κόντρα.

4
ΑΝΩΤΕΡΗ Η ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΣ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 04:05
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,75
Από τα μεγάλα ονόματα της χώρας η Ατλέτικο διψάει για την 
επιστροφή στη κορυφή. Το ξεκίνημα της ομάδας πάντως δεν 

είναι καλό με το τρίποντο κόντρα στην αξιόλογη Πάστο να 
αποτελεί μονόδρομο.

ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΓΙΟΝΓΚ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΓΚΕΝΚ Β´ OVER 3 1,80

Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές 
μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζεται η νεανική ομάδα της 

Αλκμάαρ και ευελπιστεί σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά.
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Στο πρόσωπο του Κώστα Σώκου βρήκαν στην Άμιλλα Πε-
ριστερίου τον άνθρωπο, που του εμπιστεύθηκαν την τε-
χνική ηγεσία του φιλόδοξου σωματείου Με τη διοίκη-
ση της Άμιλλας Περιστερίουυ να ανακοινώνει με κάθε 
επισημότητα τη επιστροφή του έμπειρου τεχνικού καθο-
δηγητή, που θα κληθεί να θέσει τις βάσεις για μία αξιό-
λογη πορεία στο νέο πρωτάθλημα Αναλυτικά το κείμενο 
της ανακοίνωσης «Και κάπως έτσι οι δυνατοί… δηλώ-
νουν πάντα παρόν… Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζου-
με και πάλι στο αντρικό μας τμήμα και ως προπονητή τον 
Σώκο Κώστα… Αναλαμβάνοντας την πρόκληση και την ευ-
θύνη να οδηγήσει τα παιδιά της ομάδας μας στην κορυ-
φαία κατηγορία της Αθήνας δημιουργώντας την βάση της 
ομάδας μας για τα επόμενα χρόνια… Δεν έχουμε παρά 
να του ευχηθούμε υγεία και καλή δύναμη στο όμορφο 
έργο που αναλαμβάνει… Κωστή καλώς ξανά ήρθες στην 
Άμιλλα μας!!!»

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συ-
νεχίζει απτόητο το Ηράκλειο, ευελπιστώντας να δημιουρ-
γήσει τα εχέγγυα και τις προοπτικές, που θα του επιτρέ-
ψουν να σταθεί με αξιώσεις στο επερχόμενο δύσκολο, 
αλλά και γεμάτο ιδιαιτερότητες πρωτάθλημα της Α Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα τα άτομα όπου 
ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου και ιδιαίτερα δημο-
φιλούς σωματείου των βόρειων προαστίων προχώρησαν 
σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη, που έχει συγκεντρώ-
σει τον χαρακτήρα επένδυσης για το μέλλον. Συγκεκρι-
μένα, την απόκτηση του Ευθύμη Τηλιγάδα ανακοίνωσε η 
ΑΕ Ηράκλειο. Ο 18χρονος πανύψηλος κεντρικός αμυ-
ντικός παρά το νεαρό της ηλικίας του αποτελούσε βα-
σικό στέλεχος της Ελευθερούπολης, και αναμένεται να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο στέλεχος, ικανό να διαδρα-
ματίσει καταλυτικό ρόλο στη εκπλήρωση των υψηλών 
στόχων που έχει θέσει η νέα του ομάδα.

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει την ξέφρενη 
μεταγραφική κούρσα του Χαραυγιακού, με φόντο μία 
πρωταγωνιστική πορεία στο νέο δύσκολο όσο και γεμά-
το ιδιαιτερότητες πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, 
όπου πρόκειται να συμμετάσχει την ερχόμενη σεζόν, 
μετά από δύο χρόνια συνεχόμενης πορεία στηΝ Γ’ Εθνι-
κή. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ιθύνοντες της φιλόδο-
ξης ομάδας της Ηλιούπολης προχώρησαν σε ακόμη μία 
σπουδαία προσθήκη, που αναμένεται να εκτοξεύσει στα 
ύψη την ποιότητα του υπάρχοντος έμψυχου υλικού. Συ-
γκεκριμένα, με την φανέλα των «νερατζούρι» θα αγω-
νίζεται στο εξής ο Λεωνίδας Ξενάκης Ο ικανότατος και 
ιδιαίτερα ποιοτικός αμυντικός συμφώνησε σε όλα με 
την διοίκηση της ομάδας και αναμένεται να αποτελέσει 
ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κόουτς Βαγγέλη Γαλά-
νη. Αξίζει να τονιστεί ότι το νέο απόκτημα του Χαραυγι-
ακού έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο βιογραφικό, αλλά 
και παραστάσεις αγώνων ανώτερων κατηγοριών. Προη-
γούμενη ομάδα του ήταν ο Ατρόμητος Πειραιά, ενώ έχει 
παίξει επίσης σε Μοσχάτο και Μύκονο.

ΜΕ ΚΩΣΤΑ ΣΩΚΟ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» 
ΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ Ο 
ΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ

Ο Κακαράς  
είπε το ναι 
Τέλειωσαν οι διακοπές 
για τους παίκτες και το 
προπονητικό τιμ του Σα-
ρωνικού, αφού σήμερα 
το απόγευμα στις 17.30, 
ξεκινά η προετοιμασία. Ο 
Γιώργος Παπακωστούλης 
μαζί με τους συνεργάτες 
του, που φορούν την προ-
πονητική φόρμα, περι-
μένουν τους παίκτες του, 
προκειμένου να αρχίσει 
το πρώτο στάδιο, που πε-
ριλαμβάνει κυρίως πρό-
γραμμα φυσικής κατά-
στασης. Σχετική είναι και 
η ανακοίνωση του συλ-
λόγου, που αναφέρει τα 
εξής: «Σας ενημερώνου-
με ότι η έναρξη της προε-
τοιμασίας μας και η πρώ-
τη προπόνηση για τη νέα 
σεζόν είναι προγραμμα-
τισμένη για τη Δευτέρα 
1η Αυγούστου (και ώρα 
17.30') στο Δημοτικό γή-
πεδο Αναβύσσου. Επίσης 
το πρόγραμμα των φιλι-
κών αγώνων κατά τη δι-
άρκεια της προετοιμασίας 
μας είναι το εξής: 13/08 
Αχαρναϊκός - Α.Ο. Σα-
ρωνικός, 20/08 Α.Ο. Σα-
ρωνικός - ΠΑΕ ΑΕΚ Κ19, 
24/08 ΠΑΕ Παναθηναϊ-
κός Κ19 - Α.Ο. Σαρωνικός, 
28/08 Χολαργός - Α.Ο. 
Σαρωνικός, 31/08 Λαυρε-
ωτική - Α.Ο. Σαρωνικός, 
04/09 Α.Ο. Τράχωνες - 
Α.Ο. Σαρωνικός, 10/09 
Α.Ο. Σαρωνικός - Θύελλα 
Αγίου Δημητρίου».

ΑΥΛΩΝ
Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του συλλόγου ο Κώ-
στας Ντςγιάννης, θα συ-
νεχίσει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον Αυ-
λώνα. Πιο συγκεκριμένα 
αναφέρει τα εξής: «Μαζί 
μας, και την νέα αγω-
νιστική χρονιά , ο Κων-
σταντίνος Ντεγιάννης. Ο 
Κωνσταντίνος αγωνίζεται 
στην επίθεση, ήρθε στο 
μέσον της περσινής σαι-
ζόν, και είχε σημαντική 
συμβολή στην ανάκαμψη 
της ομάδος μας».

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε 
όλα τα μέτωπα συνεχίζει απτόητος ο 
Α.Ο. Βύρωνας, δημιουργώντας όλα τα 
εχέγγυα για ένα συμπαγές κι αντα-
γωνιστικό σύνολο, που θα πληροί τις 
προδιαγραφές να διεκδικήσει μία 
αξιόλογη πορεία στο νέο πρωτάθλη-
μα της Α’ Κατηγορίας. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, ο σύλλογος των ανατολι-
κών προαστίων προχώρησε στην από-
κτηση τριών ακόμη πολύ αξιόλογων 
και ποιοτικών παικτών, που πληρούν 
όλες τις προοπτικές να αποτελέσουν 
εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για τον 
προπονητή Ανδρέα Μηλιά. Ο λόγος 
για τους Δημήτρη Τσιγαρίδα, Κώστα 
Τρυφέρη και Αναστάσιος Τσαβαλιά, 
οι οποίοι ήδη φιγουράρουν με τη φα-
νέλα της ομάδας του Α.Ο. Βύρωνα. Ο 
34χρονος Δημήτρη Τσιγαρίδας απο-
τελεί έναν παίκτη – εργαλείο, που 
γνωρίζει άριστα πρόσωπα και κατα-
στάσεις που αφορούν το ερασιτεχνι-
κό ποδόσφαιρο. Ο έμπειρος αμυντι-
κός, ο οποίος την περασμένη σεζόν 
διακρίθηκε με τη φανέλα του Αστέρα 
Ζωγράφου, στο παρελθόν έχει αγω-
νιστεί στη Δ' Εθνική με τον Αετό Δι-
ασέλου και τη Φιλοθέη, στο τοπικό 
Πρωτάθλημα με ομάδες με μεγάλη 
ιστορία, όπως η Αναγέννηση Άρτας 
και ο Σκουφάς Κομποτίου, ενώ έχει 
αγωνιστεί επίσης σε Κεραυνό Μεγάρ-
χης, Απόλλων Γλυκορίζου, Φιλέλλη-
νες Πέτα, ΑΕ Καμπής και τα τελευταία 
χρόνια άνηκε στο δυναμικό της Δόξας 
Άρτας. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Τρυ-
φέρη, ο πρώην άσος του ΑΟ Βριλησ-
σίων τα βρήκε σε όλα με τους «βυσ-
σινί» και επιστρέφει προκειμένου να 
βοηθήσει την ομάδα στο νέο δύσκολο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Όσον 
αφορά τον Αναστάσιο Τσαβαλιά , το 
έτερο νέο απόκτημα ξεχωρίζει στον 
νευραλγικό χώρο του κέντρου . Με-
τρούν αντίστροφα στον Α.Ο. Βύρωνα 
για την έναρξη της θερινής προετοι-
μασίας αφού η πρώτη συγκέντρωση 
έχει προγραμματιστεί για την προσε-
χή Τετάρτη 3 Αυγούστου υπό τις οδη-
γίες του Ανδρέα Μηλιά.

Α.Ο. ΒΥΡΩΝ 
Τριπλή προσθήκη με 
Τσιγαρίδα, Τρυφέρη 
και Τσαβαλιά 

Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ενίσχυση με τον 
Ορέστη Χατζή  
Τον μεταγραφικό της καλπασμό συνεχίζει ακάθεκτη η 
Ελευθερούπολη, δημιουργώντας τις υγιείς και στέρεες 
βάσεις, που θα της επιτρέψουν να διεκδικήσει μία αξι-
οπρόσεκτη πορεία στο επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλη-
μα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι 
ιθύνοντες του συλλόγου των βορείων προαστίων προ-
χώρησαν στην απόκτηση του ταλαντούχου Ορέστη Χατζή 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Α.Ε Ελευθερούπολης ανα-
κοινώνει την απόκτηση του Ορέστη Χατζή. Η Α.Ε Ελευ-
θερούπολης κάνοντας επιλεκτικές και μεθοδευμένες 
μεταγραφικές κινήσεις, ανακοινώνει τον μεσοεπιθετι-
κό Ορέστη Χατζή. Ο 20χρονος γρήγορος και εκρηκτικός 
μεσοεπιθετικός, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στο 
πρωτάθλημα της Ά Κατηγορίας της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής 
με την ομάδα του ΠΑΟ Κουντουρών. Ήταν βασικό στέλε-
χος, με σημαντική συμβολή στην παραμονή της ομάδας 
του στην Ά Κατηγορία. Ο Ορέστης αναμένεται να αποτε-
λέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του προπονητή Πέ-
τρου Αντωνίου. Ορέστη Καλώς ήρθες στην Ελευθερού-
πολη!!! Σου ευχόμαστε υγεία πάνω από όλα και πολλές 
επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας!!!!»
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ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

 Ο Κώστας Σώκος



 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

ΤΟ ΡΙΣΚΟ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ

Ο Κάρλος Κορμπεράν σίγουρα έχει 
να λέει, θα έχει πάντα μαζί του στο 
βιογραφικό του πως έχει θητεύει 
δίπλα στον μεγαλύτερο θεωρητικό του 
ποδοσφαίρου, τον Μαρσέλο Μπιέλσα. 
Τον προπονητή που αγαπά το σπορ 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, 
εκείνον που του φέρεται με απέραντο 
σεβασμό.
Είναι άλλο πράγμα, όμως, να αναλαμβάνεις 
ένα πράγμα στην καθημερινότητα μιας 
ομάδας και άλλον να είσαι εσύ το Νο1.

Και μάλιστα σε ένα κλαμπ όπως ο 
Ολυμπιακός. Που όχι μόνο έχει πίεση, 
αυτό είναι γνωστό. Αλλά έναν Ολυμπιακό 
που βράζει μετά τον αποκλεισμό από τη 
Μακάμπι Χάιφα.
Ο 39χρονος Ισπανός τεχνικός έρχεται 
για να αναλάβει ίσως στην πιο δύσκολη 
στιγμή του συλλόγου την τελευταία 4ετία.
Χωρίς να έχει προηγουμένως τέτοια 
γαλόνια.

Μπορεί να έφτασε μια ανάσα από 
την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ με την 
Χάντερσφιλντ αλλά τα επίπεδα άγχους 
και πίεσης φυσικά και δε συγκρίνονται 
με μια ομάδα που πρέπει να κατακτά το 
πρωτάθλημα κάθε σεζόν και να παίζει 
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Κάθε βήμα του πλέον θα είναι είδηση θα 
πρέπει να ζει με αυτό.
Και ο Ολυμπιακός με το ρίσκο πως τον 
επέλεξε αντί του σπουδαίου Σλάβεν 
Μπίλιτς.
Τα αποτελέσματα φυσικά θα κρίνουν τα 
πάντα. Και φυσικά κατά πόσο ο Κορμπεράν 
θα αντέξει να βρίσκεται σε αυτές τις 
συνθήκες.

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.
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