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Ποιους παίκτες έχει στην πρώτη γραμμή και ποιους όχι ο Πέδρο Μαρτίνς; Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο 
διάστημα, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια ο Πορτογάλος τεχνικός από τα μπερδέματα που κάνει στα φιλικά. 
Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς έχει καταλήξει και πάει λέγοντας. Η ευρωπαϊκή λίστα που θα καταθέσει απόψε 
το βράδυ θα ξεδιαλύνει το τοπίο ως το προς ποιος παίκτης θα μείνει εκτός. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις τα 
κουκιά είναι μετρημένα.  Ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει οκτώ Έλληνες, εκ των οποίων οι τέσσερις πρέπει 
να προέρχονται από τις ακαδημίες  του. Δεν έχει τέσσερις, από τους λεγόμενους, γηγενείς, Άρα οι Έλληνες 
παίκτες θα είναι οι Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Μασούρας, Μπουχαλάκης και οι Τζολάκης, Ανδρούτσος από 
τους γηγενείς. Από τους υπόλοιπους 17, ας πούμε πως οι Γκάρι Ροντρίγκες (λόγω προβλήματος τραυματισμού) 
και ο Φαντιγκά (δεν έδειξε και πολλά) βγαίνουν σίγουρα εκτός. Όπως και οι Κούτρης (ανέτοιμος επίσης), 
Αβράαμ και Μπααγκαλιάνης μιας και δεν «χωράνε» άλλοι Έλληνες με εξαίρεση φυσικά τη λίστα β. Εκτός και ο 
Κρίστινσον, ασφαλώς. Από εκεί και πέρα θα γίνει «μάχη» για το ποιοι θα μπουν στις 17 θέσεις. Βάτσλικ, Βρσάλικο, 
Άβιλα, Σισέ, Εμβιλά, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Κανέ, Βαλμπουενά, Ζινκερνάγκελ, 
Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ελ Αραμπί, Τικίνιο, Ραντζέλοβιτς πρέπει να θεωρούνται σίγουροι. Άρα ο κλήρος πέφτει 
σε δύο εκ των Κούντε, Ζοάο Καρβάλιο για τον οποίο ανέφερε η στήλη πως υπάρχουν ζόρια και Χασάν. Για τον 
Κούντε βέβαια οι εξελίξεις μπορεί να προλάβουν τον Μαρτίνς μια και είναι στην έξοδο με μεταγραφή. Πιθανώς ο 
Αιγύπτιος να μείνει εκτός, στη λογική ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει 4ος φορ στο ρόστερ. Σχετικό βέβαια κι αυτό. 
Πάντως, η επιλογή που θα κάνει ο Μαρτίνς θα δείξει διαθέσεις για τη συνέχεια.

Ο Ζερβίνιο είναι μια ανάσα από το να κλείσει από τον Άρη. Κι όντως, όπως μου σφύριξαν, ο Μανώλης 
Σιώπης είναι αυτός που έκανε το προξενιό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Μανόλο» κάνει τέτοιες 
«κολλεγιές». Προσπάθησε και τον Ανδρέα Γιαννιώτη να πάει στην Τουρκία, αλλά για τον Ιβοριανό 
έκανε τηλέφωνο για το αντίθετο δρομολόγιο προφανώς. Είναι αλήθεια πως τα μισά να κάνει 
όπως ξέρουμε φτάνουν και περισσεύουν για να αλλάξει επίπεδο ο Άρης. Πάντως, η μεταγραφή 
δεν είναι ακόμα τελειωμένη. Ο Ζερβίνιο θα έρθει Θεσσαλονίκη, είτε ο ίδιος είτε κάποιοι από τους 
εκπροσώπους του, για να διευθετήσουν το θέμα των μπόνους. Στα υπόλοιπα τα έχουν βρει οι δύο 
πλευρές. Μόνο εκεί κολλάει το θέμα. Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ ζητάει πολύ υψηλά μπόνους 
επίτευξης στόχων. Αυτή είναι μία εκκρεμότητα που ο Θεόδωρος Καρυπίδης θεωρεί σίγουρο πως θα 
την διευθετήσει από κοντά.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΥΑΔΑ

ΑΥΤO ΑΠOΜΕΝΕΙ
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Από την Τουρκία προήλθε το όνομα του Χατζί Ράιτ ως μεταγραφικού στόχου της ΑΕΚ, κάτι που είναι πέρα 
για πέρα αληθές. Εκτός όμως από το γεγονός πως η Ένωση κινείται για τον 24χρονο Αμερικάνο φορ, 
φανερώνει έως και ένα σημείο το στυλ του στράικερ που θέλει να προσθέσει στο ρόστερ. Πρώτα απ’ όλα 
για τον Ράιτ, ανήκει στην Σοντερίσκε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Δανίας αλλά τα έσπασε τη σεζόν 
που ολοκληρώθηκε στη Super Lig της Τουρκίας. Έπαιξε με την Αντάλιασπορ, που μάλιστα τα πήγε καλά και 
κατέλαβε την 6η θέση και ο Ράιτ έβγαλε 15 γκολ σε 34 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως καταλαβαίνει 
κανείς πλέον δεν τον χωράει η δεύτερη κατηγορία της Δανίας και γίνεται ουρά. Σε αυτήν την ουρά είναι και η 
ΑΕΚ. Το πιο σημαντικό για τον Ράιτ είναι πως έχει ύψος 1,93μ., είναι φορ περιοχής και δύσκολα βγαίνει από 
το… κουτί. Εκτός του Αραούχο λοιπόν, στην Ένωση θέλουν και έναν επιθετικό ψηλό που θα είναι κολόνα στην 
περιοχή.

Ως εξέλιξη παρουσιάστηκε το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ τελικά αγοράζει τον Καλέντ Νάρεϊ από την Φορτούνα 
Ντίσελντορφ και θα τον φέρει στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει τον εξτρέμ που λείπει από τον σχεδιασμό 
του Λουτσέσκου. Καμία εξέλιξη θα πει η στήλη και θα παραθέσει απλά και όμορφα το κείμενο από τις 8 
Ιουλίου με τίτλο «Έτσι ξεκλειδώνει τη μεταγραφή του Νάρεϊ! Τα λεφτά που θα δώσει». Σε αυτό γινόταν 
λόγος για το γεγονός πως η μεταγραφή θα ξεκλειδώσει και θα γίνει πραγματικότητα αν ο ΠΑΟΚ δώσει 
1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα, περί νέων συζητήσεων είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, 
όπως αναφερόταν από τότε στον Agent Greek έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα για να γίνει το deal. Σε 
αυτά προσθέστε και ορισμένα μπόνους (250-300.000 ευρώ) και έγινε η μεταγραφή. Η Φορτούνα έφερε τη 
μεταγραφή εκεί που ήθελε και δίνει τον παίκτη με τους όρους που είχε θέσει από την αρχή. Ο Κλάους Άλοφς 
δεν είναι κανένας χθεσινός παιδιά.

TΕTΟΙΟΝ 
ΦΟΡ ΘΕΛΕΙ

ΑΠΛΑ ΗΤΑΝ
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Έτοιμος να κάνει άλλη μία ηχηρή μεταγραφή είναι ο Άρης. Οι επα-
φές με τον Μανού Γκαρσία έχουν προχωρήσει αρκετά. Από τη Θεσσα-
λονίκη λένε πως ο παίκτης είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο και 
οι αντιστάσεις της Σπόρτινγκ Χιχόν θα καμφθούν σύντομα. Ταυτόχρο-
να, αναμένουν οι «κίτρινοι» εντός των ημερών την άφιξη του Ζερβί-
νιο και τέλος, η υπόθεση του Σάντι Μίνα δεν έχει καεί. Για εκείνον οι 
δυσκολίες ήταν και παραμένουν αρκετές.

Μεταγραφικός οργασμός στην ΑΕΚ! Έκανε δικό της τον Ορμπελίν 
Πινέδα με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα και απομένουν μόνο τα 
τυπικά. Ο Κάρλος Σαλσέδο αποκάλυψε πως απέρριψε δύο προτάσεις 
της Ένωσης, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» παλεύουν να κάνουν δικό τους 
τον Σέρβο στόπερ Μπόγκνταν Πλάνιτς. Στη λίστα βρίσκεται και ο Αμε-
ρικανός επιθετικός Χατζί Ράιτ. Τέλος, στο Ισραήλ υποστηρίζουν πως 
ο Φράνσον οδεύει προς Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Συμπεράσματα από το σημερινό (19:00) φιλικό με την Αλ Ντου-
χαΐλ περιμένει να βγάλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Τσέρι θα παίξει 
ξανά, αλλά για τον Μάγκνουσον δεν είναι ξεκάθαρο. Ίσως πάρει 
χρόνο συμμετοχής, αφού στις προπονήσεις αγωνίζεται στο δίτερ-
μα. Χαφ και εξτρέμ αποτελούν προτεραιότητα στα μεταγραφικά και 
πιο πίσω θα πάει του δεύτερου winger και ενός μέσου επιπλέον. 
Οι επαφές με μεταγραφικούς στόχους συνεχίζονται.

Μετά τη μεταγραφή του Μπράντον Τόμας ο ΠΑΟΚ φορτσάρει 
και για τον Κάλεντ Νάρεϊ. Το εμπόδιο της Φορτούνα Ντίσελντορφ 
ξεπεράστηκε, οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα και άμεσα θα πέ-
σουν οι υπογραφές. Επόμενος που παίρνει σειρά είναι ο Χέφερ-
σον Σοτέλδο. Ακόμη οι δυσκολίες στην υπόθεση του Βενεζουε-
λάνου είναι αρκετές. Η Τίγκρες θέλει να απελευθερώσει μία 
θέση ξένου, συζητά την παραχώρηση του Σοτέλδο, αλλά δεν εί-
ναι εύκολη στις διαπραγματεύσεις.

Η επίσκεψη του ατζέντη του Πιέρ Κούντε στην Αθήνα σήκωσε συ-
ζήτηση. Το βασικό ερώτημα είναι το τι «τρέχει» με τον Καμερουνέζο 
χαφ. Υπάρχουν φήμες περί ενδιαφέροντος από το εξωτερικό. Η Μπό-
χουμ είναι μία από τις ομάδες. Φυσικά πάνω στη συζήτηση δεν απο-
κλείεται να πρότεινε και κάποιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός θέλει να 
αποκτήσει σύντομα εξτρέμ και μάλιστα ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά 
για τη συγκεκριμένη θέση.



1
EUROPA CONFERENCE 18:00

ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΠΑΝΤΕΦ-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ
OVER 2,5 1,72

Οι Πολωνοί έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο την ανωτερότητα 
τους με το 4-1 να καθιστά την ρεβάνς τυπική διαδικασία.

Για το γόητρο θα παίξουν οι γηπεδούχοι θέλοντας να δώσουν 
χαρά στο κοινό τους.

ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ-ΕΞΕΛΣΙΟΡ

OVER 3 2,10
Δύο νίκες μετράει στα φιλικά μέχρι στιγμής η Αλμίρε με την επιθετική 

της γραμμή να αποδίδει εξαιρετικά.
Η Εξέλσιορ ετοιμάζεται για την νέα χρονιά που θα την βρει στα σαλόνια 

και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ 

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΘΑ ΜΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
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2
EUROPA CONFERENCE 19:00

ΜΙΛΣΑΜΙ-ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ
2 DNB 1,66

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμένεται η ρεβάνς στη Μολδαβία μετά το 
0-0 στο Πανεβέζις.

Ανάλογο ματς με το πρώτο αναμένω και δύσκολα
κάποιος από τους δύο θα ρισκάρει από νωρίς.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3η 14:00
ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2-ΟΣ

2 -0,75 1,80
Από δύο σερί νίκες έρχεται η Ος που την κρατάνε σταθερά εντός τετράδας.

Αποστολή μέσα στα πιτσιρίκια της Στάμπαεκ έχει σήμερα και αν παρουσιαστεί 
σοβαρή δεν νομίζω να συναντήσει δυσκολίες.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΙΣΚΡΑ-ΛΑΤΣΙ

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2,00
Γειτονικό βαλκανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ίσκρα και Λάτσι με φόντο τη πρόκριση 

στην επόμενη φάση.
Το 0-0 στην Αλβανία αφήνει τα πάντα ανοιχτά και δύσκολα κάποιος θα ρισκάρει 

από νωρίς.
Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένω στο Μαυροβούνιο.

ΣΦΙΧΤΟ ΜΑΤΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 00:30

ΟΠΕΡΑΡΙΟ-ΣΠΟΡ ΡΕΣΙΦΕ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90

Στη Λατινική Αμερική θα ταξιδέψουμε για να παίξουμε μπάλα στις μικρές 
κατηγορίες. Η Ρεσιφέ στοχεύει στην άνοδο έχει ξεκινήσει καλά και θα επιδιώξει να 

δώσει συνέχεια. Την εύκολη παραμονή έχουν θέσει ως στόχο στην Οπεράριο.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει τον Οργέα Αι-
γάλεω στην ξέφρενη πορεία – χάραξης του σχεδια-
σμού του για την επόμενη σεζόν Τα άτομα όπου ηγού-
νται των τυχών του φιλόδοξου σωματείου των δυτικών 
συνοικιών δεν σταματούν τις επαφές της με τους ποδο-
σφαιριστές που απαρτίζουν το βασικό κορμό, πάνω στον 
οποίο θα δομηθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το χτίσι-
μο της ομάδας που θα παρουσιαστεί στα γήπεδα της Β’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ την ερχόμενη σεζόν. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα ανανεώθηκε η συνεργασία με ακόμη ένα χα-
ρισματικό ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον πολυσύνθε-
το παίκτη Τάσο Λουμίδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Διοίκηση του Ορφέα Αιγάλεω: «Η Διοίκη-
ση του Ορφέα Αιγάλεω βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 

να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με 
τον ποδοσφαιριστή Τάσο Λουμίδη Ο Αιγαλεώτης Τάσος 
αποκτήθηκε πέρυσι τον Ιανουάριο, ενώ εδώ και αρκε-
τά χρόνια, υπήρχε ένα δυνατό φλερτ ανάμεσα στις δύο 
πλευρές Τάσο σου ευχόμαστε καλή σεζόν !!!»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Στην απόφαση να διαβούν χωριστούς δρόμους από την 
νέα σεζόν προχώρησαν Ολυμπιακός Λιοσίων και ο Άλ-
μπι Λένγκα. Στην καθοριστική συνάντηση όπου υπήρξε 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων δεν βρέθηκε 
η «χρυσή τομή». Με άμεση συνέπεια οι δύο πλευρές να 
χωρίσουν φιλικά τη συνεργασία τους. Πλέον μετά από 
αυτή την εξέλιξη, ελεύθερος να επιλέξει τον επόμε-
νο σταθμό της καριέρας του είναι πλέον ο Άλμπι Λέν-
γκα. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ήδη αναζητεί τον 
επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας 
Αξίζει να τονιστεί ότι ο δυναμικός στόπερ έχει να επι-
δείξει αξιόλογη θητεία σε πολλές ομάδες επαγγελμα-
τικών κατηγοριών, όπως σε Προοδευτική, Ρόδο, Κα-
λαμάτα, Επισκοπή, Ηλιούπολη, Flamurtari,Vllaznia f.c 
(superleague Αλβανίας). Έχει ήδη δεχτεί κάποιες προ-
τάσεις αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει πού θα παίξει 
ποδόσφαιρο τη νέα περίοδο…

Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του είναι πλέον ο Σταύρος Μπακοδήμος. Ο έμπειρος 
και ιδιαίτερα αξιόλογος τερματοφύλακας στην καθορι-
στική συνάντηση που είχε με τους ιθύνοντες του φιλό-
δοξου συλλόγου των δυτικών προαστίων δεν υπήρξε 
ταύτιση απόψεων. Με άμεση συνέπεια οι δύο πλευρές 
να χωρίσουν φιλικά τη συνεργασία τους. Μετά από αυτή 
τη εξέλιξη, πλέον ο Σταύρος Μπακοδήμος είναι έτοιμος 
για νέες προκλήσεις, έχοντας πάντα στόχο τον πρωτα-
θλητισμό. Αξίζει να τονιστεί ότι ο σπουδαίος πορτιέρο 
έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο βιογραφικό, αφού έχει 
θητεύσει με ιδιαίτερη επιτυχία στο παρελθόν σε Πανε-
λευσινιακό, Καλλιθέα, Σπάρτη, Αήττητο Σπάτων σαν επαγ-
γελματίας στην Β’ εθνική, ενώ αγωνίστηκε και στην Γ’ 
Εθνική με τον Αχαρναϊκό. Θεωρείται δεδομένο ότι θα 
έχει πολλές προτάσεις, αφού πρόκειται για έναν από 
τους καλύτερους τερματοφύλακες στα γήπεδα της Αθή-
νας και όχι μόνο.

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΡΦΕΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενίσχυση στον 
«άσο» με Σταύρο 
Φούσκα 
Το ποδοσφαιρικό μότο που 
αναφέρει ότι όλες οι μεγάλες 
ομάδες ξεκινούν τον σχεδια-
σμό τους με ένα καλό τερμα-
τοφύλακα, θέλησαν να το επι-
βεβαιώσουν πλήρως στην Α.Ε. 
Μεταμόρφωσης. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα, ο ιθύνοντες 
του φιλόδοξου συλλόγου των 
βορείων προαστίων ξεκίνησαν 
τις ενέργειες που αφορούν 
την ουσιαστική ενδυνάμωση 
του έμψυχου υλικού από την 
νευραλγική θέση κάτω από 
τα δοκάρια, Κι αυτό διότι ανα-
κοίνωσαν με κάθε επισημότη-
τα την απόκτηση του έμπειρου 
τερματοφύλακα Σταύρου Φού-
σκα, ο οποίος προέρχεται από 
μία εξαιρετική τετραετία κάτω 
από τα δοκάρια του Ερμή Ηρα-
κλείου. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: «Το Δ.Σ της Α.Ε. Μετα-
μόρφωσης ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της 
με τον τερματοφύλακα Σταύρο 
Φούσκα. Ο πολύπειρος πορτιέ-
ρο αποτελεί την 1η μεταγραφή 
της Α.Ε.Μ για την νέα αγωνι-
στική περίοδο καθώς συμφώ-
νησε σε όλα με την διοίκηση 
του Συλλόγου. Προηγούμενη 
ομάδα του ήταν ο Ερμής Ηρα-
κλείου (2018-2022) ενώ έχει 
αγωνιστεί και στην ομάδα της 
Κηφισιάς 2010 (2015-2018) 
πάντα ως βασικός. Σταύρο σε 
καλωσορίζουμε στην μεγάλη 
οικογένεια της Α.Ε.Μ!!Σου ευ-
χόμαστε υγεία και πολλές επι-
τυχίες!! ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΑΕ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Ν ΠΕΡΑΜΟΣ
Ο Μάνος Φιαμέγκο, είναι το 
νέο απόκτημα της Ν Περά-
μου. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση: “Η ποδοσφαιρική οικογέ-
νεια της Νέας Περάμου πιστή 
στις αρχές της να αγωνίζεται 
με γηγενείς ποδοσφαιριστές 
με μεγάλη χαρά καλωσορίζει 
στην ομάδα τον ποδοσφαιρι-
στή Mάνο Φιαμέγκο. Ο Μάριος 
είναι 24 ετών γέννημα θρέμ-
μα της ομάδας προερχόμενος 
από τις ακαδημίες της ομάδας 
αγωνίζεται ως μεσοαμυντικος 
και θα ενισχύσει σημαντικά 
την ομάδα, έχει μεγάλη εμπει-
ρία στις εθνικές κατηγορίες 
αφού έχει αγωνιστεί σε Πανι-
ώνιο Θύελλα Αγίου Δημητρίου 
Μοσχάτο και ΑΟ Καραβά. Συνε-
χίζουμε δυναμικά με οργάνω-
ση δουλειά και μεθοδικότητα. 
Μια πόλη μια ομάδα μια οικο-
γένεια”.

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Δρα-
πετσώνας, γνωστοποίησε πως προπο-
νητής της ομάδος για τη νέα χρονιά θα 
είναι ο Μάκης Σαμιώτης. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση, αναφέρει τα εξής: «Ο ΑΣ 
Δραπετσώνας ανακοινώνει πως νέος 
τεχνικός της ομάδας μας για την αγωνι-
στική σεζόν 2022-2023 θα είναι ο Μά-
κης Σαμιώτης. Ο νεαρός τεχνικός (γεν-
νημένος στις 2/11/1990) θα ηγηθεί της 
προσπάθειας της ομάδας μας για την 
επιστροφή στις επιτυχίες. Παρά το νε-
αρό της ηλικίας του, ο κόουτς διαθέτει 
ένα πλούσιο βιογραφικό, σε αρκετές 
ομάδες υψηλότερων κατηγοριών. Η 
σκληρή δουλειά, η επιμονή, η τελειο-
μανία και η ικανότητα του στη βελτίωση 
και ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών 
είναι τα στοιχεία που τον χαρακτηρί-
ζουν. Coach σου ευχόμαστε καλή σε-
ζόν με υγεία και πολλές επιτυχίες!»

ΚΑΡΑΒΑΣ
Με ανακοίνωση της διοίκηση, έγινε 
γνωστό πως αποκτήθηκε ο Παναγιώ-
της Αγγελόπουλος. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Η Διοίκηση του συλλόγου 
μας προχώρησε σε μια ακόμη σημαντι-
κή μεταγραφική κίνηση. Ανακοινώνου-
με την απόκτηση του ποδοσφαιριστή 
Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Ο 25χρο-
νος αμυντικός μέσος έχει εμπειρία 
από ανώτερες κατηγορίες και θα δώ-
σει λύση στη γραμμή του κέντρου . Τα 
πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ξεκί-
νησε από τις ακαδημίες του Πανιωνίου 
κι ακολούθως αγωνίστηκε : Αχιλλέας 
κάτω Αχαρνών 2013-2017, Οπούντιος 
Μαρτίνου 2017-2018(Γ Εθνική), Χαραυ-
γιακός 2018-2019 (Γ Εθνική), Αήττητος 
Σπάτων 2019-2020 ( Γ Εθνική), Αθη-
ναϊκός 2019-2021, Εθνικός Πειραιώς 
2020-2021(Γ Εθνική), Αίαντας Σαλα-
μίνας 2021-2022(Γ Εθνική). Καλω-
σορίζουμε τον Παναγιώτη στην ομά-
δα του ΑΟ Καραβά και του ευχόμαστε 
καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία 
και επιτυχίες».

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  
Προπονητής ο 
Μάκης Σαμιώτης

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Αίσθηση με τον Βίκτωρα 
Δημογιάννη 
Την μεταγραφική της εξόρμηση συνεχίζει απτόητη η Α.Ε. 
Χαλανδρίου δημιουργώντας όλα τα εχέγγυα, που θα της 
δώσουν τη δυνατότητα αν διεκδικήσει μία πρωταγω-
νιστική πορεία στο επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλη-
μα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
οι «πράσινοι» προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία 
μεταγραφική επιτυχία που προκαλεί αίσθηση, αφού 
ενέταξαν στο δυναμικό τους τον 34χρονο μέσο Βίκτω-
ρα Δημογιάννη Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Συνεχίζει 
τη μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ η ΑΕ Χαλανδρί-
ου με την απόκτηση του 34 χρόνου (γεν. 1988) Βίκτω-
ρα Δημογιάννη. Ο έμπειρος αμυντικός – μέσος έχει 
αγωνιστεί σε Σούρμενα, Διάνα Ηλιούπολης, Θρίαμβο 
Αθηνών, Τράχωνες, Αγία Παρασκευή & Παλληνιακό. 
Ο Βίκτωρας παραχώρησε την εξής δήλωση στη σελί-
δα μας: ” Ήρθα στους πρωταθλητές!!! Η προσέγγιση 
του προπονητή & της διοίκησης προς το πρόσωπο μου 
ήταν αυτή που με έκανε να πω το “ναι”. Θα δώσω τον 
καλύτερο μου εαυτό & εύχομαι μαζί με τους συμπαί-
κτες μου για να επιτύχουμε τους στόχους μας” Βίκτω-
ρας καλώς ήρθες στην οικογένεια μας!!! Ευχόμαστε 
μια καλή & γεμάτη χρονιά με υγεία & πολλές επιτυ-
χίες!!!»
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Α.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Τάσος Λουμίδης



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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ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ REAL NEWS

REAL
DEMOCRACY

Κάθε τέτοιου είδους χτύπημα είναι καταδικαστέο. Από όπου και αν προέρχεται, όποιος και αν είναι ο στόχος. 
Ένα χτύπημα σε ένα συγκρότημα ΜΜΕ όπως αυτό στη Real News, είναι φανερό πως εκτός από το υλικό του 

πράγματος έχει ως κίνητρο τη δημιουργία φόβου, να τρομοκρατήσει.

Να σκεφτούν ξανά και ξανά, διπλά και τρίδιπλα το πως και πότε θα ξαναπάνε στη δουλειά τους οι εργαζόμενοι 
αλλά και τι θα πουν. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τις ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες, το ακόμα πιο τραγικό 

του πράγματος αν δεν έβγαινε έγκαιρα από το κτίριο, η ηχολήπτρια που είχε βάρδια εκείνη την ώρα.

Μια γυναίκα που στις 3 τα ξημερώματα ήταν στο πόστο της, στη δουλειά της, φροντίζοντας να βρίσκεται στον 
αέρα χωρίς προβλήματα ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Προκειμένου να στηρίζεται η πολυφωνία.

Είναι πράγματι εξοργιστικό να βλέπει κανείς στα social media, αυτήν την ανοικτή πληγή των ημερών μας, 
να υπάρχουν κείμενα και ποστ με ειρωνικό ύφος και τόνο. Κανείς δεν έζησε τη αγωνία, το φόβο αυτής της 

γυναίκας. Ειρωνεύονται κιόλας κάποιοι.

Ήταν χτύπημα κατά της δημοκρατίας αυτό που συνέβη στη Real News.


