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ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μεγάλωσε, 
αλλά ο Ολυμπιακός δεν ξέρει τι κάνει 
(ακόμα) με το συγκεκριμένο project. Σαν 
να μην έφτανε αυτό, η ομάδα του Πει-
ραιά έχει δώσει mandate για έμπειρο 
γκολκίπερ και ο Αλέξανδρος Πασχαλά-
κης είναι ακόμα ελεύθερος. 
Λογικό και επόμενο φαντάζει η πιάτσα 
να ΄χει πάρει «φωτιά». Και θα συνεχί-
ζει να το κάνει. Όσο ο Ολυμπιακός ΔΕΝ 
κάνει ξεκάθαρο στον Τζολάκη και το πε-
ριβάλλον του πως αποτελεί το Νο2 για τη 
νέα σεζόν και όσο ο Αλέξανδρος Πασχα-
λάκης συνεχίζει να μην βάζει την τζίφρα 
του σε δύο clubs της Σαουδικής Αραβί-
ας το ειδύλλιο θα σέρνεται. 
Ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ αλλιώς 
τα περίμενε από Ανατολή μεριά και αλ-
λιώς του έχουν έρθει. Συνάμα έχει αρ-
χίσει και ο ίδιος να κάνει βήματα προς τα 
πίσω στη σκέψη του να μετακομίσει προς 
τη Τζέντα. Είναι και το οριστικό «αντίο» 
στην Εθνική Ελλάδας σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση. Ας μην το ξεχνάμε.  
Ο Ολυμπιακός από την άλλη, ξέρει πως 
ο Πασχαλάκης ταιριάζει στο προφίλ του 
τερματοφύλακα που ψάχνει. Οι αντιδρά-
σεις βέβαια από την εξέδρα σε μια τέ-
τοια μεταγραφή δεν θα είναι και λίγες. 
Αρεστός δύσκολο να είναι στην «ερυ-
θρόλευκη» εξέδρα ο «Superman». Η 
ιστορία έχει δείξει πως τέτοιες κατα-
στάσεις άλλες φορές ξεπερνιούνται, 
άλλες φορές όχι.   
Ας τα ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρξει 
παρεξήγηση. Δεν υπάρχει κάποια επίση-
μη κρούση. Ο Πασχαλάκης δεν βρίσκει 
εύκολα και κάποια εναλλακτική (κάποια 
ομάδα στην Ισπανία).  Μάλιστα, εσχάτως 
ο «Αλεξ» δεν κουνιέται από Γλυφάδα 
(με εξαίρεση τη Μύκονο) και ένα σενά-
ριο παραμονής στα νότια προάστια της 
Αθήνας κάνει και την Ειρήνη Παπαδο-
πούλου να πετάει τη σκούφια τους. Την 
ίδια ώρα οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν 
βγάλει ένα μπάτζετ γύρω στα 6 κατο-
στάρικα (plus bonuses) για την επόμενη 
διετία. Χαμηλά στα θέλω του διεθνούς 
γκολκίπερ, αλλά You never know…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΘΙΣΕ 
50 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΠΕΡΥΣΙ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ 21 
ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Ο 32ΧΡΟΝΟΣ ΝΟ1 ΕΙΧΕ 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΑ 800.000 
ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΜΠΕΡΤΟ  
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;                         
Ότι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα 
ψηνόταν να γυρίσει στην Ιτα-
λία είναι γνωστό και καταγε-
γραμμένο από το Sportime. 
Το θέμα είναι το πώς. Μόνο 
η προοπτική της Serie A τον 
ιντριγκάρει και εκεί αναγκα-
στικά θα έπρεπε να είχε τον ρόλο 
του δεύτερου. Η Σαμπντόρια θεωρη-
τικά μπορεί να το προσφέρει. Δύσκολα θα τα 
βγάζουν όλα από το κεφάλι τους, αλλά το γενικό-
τερο σούσουρο που επικρατεί για τον 30χρονο 
μήπως δείχνει και κάτι άλλο; Μάλλον δεν 
συμβιβάζεται ο Μπρινιόλι με την ιδέα του 
πάγκου, όπως και ο Σωκράτης Διούδης με 
το να είναι τρίτος. Ο τελευταίος, πάντως, δεν 
έχει βρει αυτό που ψάχνει. Έτσι κάνει δεύτε-
ρες σκέψεις ακόμη και για το να παραμείνει έναν χρόνο 
και να αποχωρήσει ως free agent μετά. 

ΚΑΙ LOAN FEE 
 

Η ΑΕΚ πάλεψε όσο καμία άλλη τη μεταγρα-
φή του Ορμπελίν Πινέδα και το χαμόγελο 
του Αλμέιδα όταν τον είδα στην Ολλανδία 
τα λέει όλα. Ο Αργεντίνος κόουτς θεωρεί 
κομβικό παίκτη τον Μεξικάνο για τα αγω-
νιστικά του πλάνα. Η ΑΕΚ πήρε τον 26χρο-
νο επιτελικό χωρίς να μπει οψιόν αγο-
ράς μια και αυτό ήθελε η Θέλτα. Αλλιώς 
το deal δε θα γινόταν. Αυτό που λέγεται, 
πάντως, από πολλές μεριές είναι πως η 
Ένωση έδωσε loan fee, δηλαδή χρήμα-
τα για το δανεισμό του. Από το Μεξικό μι-
λούν ακόμα και για 1 εκατομμύριο ευρώ, 
ποσό που εδώ ακούγεται υπερβολικό. 
Όσα και να έδωσε πάντως η ΑΕΚ, είναι 
μια ακόμα απόδειξη πως έκανε ότι μπο-
ρούσε για να πάρει τον παίκτη και να γί-

νει το χατίρι του Αλμέιδα. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΚΙ ΟΣΟ 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ 
ΟΜΑΔΑ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ… 
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ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ…                                          
Ο Στάθης Ταυλαρίδης όπως ήρθε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, 
έφυγε από την ΑΕΚ για να αναλάβει πόστο στην ΑΕΛ. Μαζί 
με τον Τάσο Βενέτη ως, ουσιαστικά, τεχνικοί διευθυντές. 
Ο Ταυλαρίδης με συνεχή ταξίδια και κατάρτιση, πήγε από 
τη Γαλλία ως τη Λατινική Αμερική για την ΑΕΚ. Αυτό που 
θέλει, πάντως, είναι να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η 
δουλειά του, να αφήσει στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Χωρίς πολλά πολλά και pr. 

ΠΉΓΕ Ή WASSERMAN, ΑΛΛΑ…                                              

Πήγε λίγο πίσω η απόκτηση του Μπαγκαλιάνη από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες είχαν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό 
από την προηγούμενη εβδομάδα. Η καθυστέρηση οφείλεται 
στην παραλίγο αλλαγή εκπροσώπου του νεαρού στόπερ. Η 
Wasserman ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει τα δικαιώματα 
του, αλλά τελικά οι υπογραφές δεν έπεσαν. Ο Μπαγκαλιάνης 
πάει στα Γιάννενα, ως δανεικός τελικά και όχι αλά... Περέα.

Δεν είναι λίγοι οι Παραγουανοί που ψάχνονται στα μέρη 
μας αυτή την περίοδο. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις 

χρειάζεται και ένας μάνατζερ για να υπάρξει το σχετικό κανάλι. 
Το όνομα αυτού Γιώργος Κολοβός. Πρόσφατα σύναψε συνεργασία 
με Παραγουανό agent και ίσως τα αποτελέσματα φανούν από το 
φετινό καλοκαίρι.   

Με τη Ρεάλ να πληρώνει 5 εκατ. ευρώ και την Φιορεντίνα 
άλλα τόσα για κάθε χρόνο συμβολαίου έκλεισε το deal 

ο Ραμαντάνι, με τον Γιόβιτς να πηγαίνει στη Φλωρεντία και 
ουσιαστικά να φράζει το δρόμο του Τάσου Μπακασέτα για εκεί. 



ΕΓΙΝΕ ΝΤΟΡΟΣ                   
Ο ΟΦΗ μπορεί να άργησε να κάνει την πρώτη του μεταγραφή 
αλλά η απόκτηση του Ασάν Ντιουσέ για τη μεσαία γραμμή έκανε 
ντόρο. Ακόμα και στη Γαλλία, που δεν έκανε πολλά ματς τη σεζόν 
2021-22 με την Σεντ Ετιέν προκάλεσε έκπληξη πως ο παίκτης 
έφυγε από τη Ligue 1 για να παίξει στην Ελλάδα. Ο 25χρονος 
Σενεγαλέζος έχει στο βιογραφικό του, μεταξύ άλλων, πάνω 
από 60 ματς στη Serie A με τη φανέλα της Έμπολι. Ήρθε σε 
καλή ηλικία στην Κρήτη και πάνω απ’ όλα με κίνητρο να δείξει 
στο γήπεδο την αξία και το ταλέντο του. Έγινε ντόρος τόσο στη 
Γαλλία όσο και στην Ιταλία με τη μεταγραφή του. 

ΒΡΕ ΛΕΣ;                         
Σίγουρο το είχαν στην πιάτσα πως θα δούμε διάφορα πήγαινε-
έλα από το Κορωπί στη Λιβαδειά. Το αντίστροφο «έπαιξε» να 
γίνει με έναν, αλλά τον έκοψε ο Ιβάν. Έως τώρα ο μοναδικός 
για τον οποίο έγινε σοβαρή κουβέντα προκειμένου να πάει στον 
Λεβαδειακό ήταν ο Νίκος Χριστογεώργος. Χωρίς να έχει βγει 
προς το παρόν αποτέλεσμα. Ο βραχνάς για τους «πράσινους» 
τώρα, όμως, άλλος είναι. Θα βρεθεί ομάδα για τον Αργύρη 
Καμπετσή; Στα δύσκολα, άλλωστε, φαίνονται οι φίλοι!   

ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ                                  
Κάτι «παίζει» με τον Aμπντούν Ουές στον ΟΦΗ. Ο δεξιός μπακ των Κρητικών 
ή έχει ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται και να βρει ομάδα, ή έχει πάρει 
χαμπάρι ότι δεν θα ακουμπήσει και ψάχνεται. Προτάθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, 
μάθαμε. Γκαραντί. Αλλά δεν προχώρησε. Ήταν η εναλλακτική αν χαλούσε 
του Ισπανού Κάρλες Σόρια. 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ!                   
Ο Γιώργος Δώνης νιώθει «βασιλιάς»! Έσωσε με τρομερή 
αξιοπρέπεια την παρτίδα (14 ματς/5 νίκες) στην Al Fateh, 
έψησε πλέον τον εμίρη να παίρνει 101% επιλογές παικτών 
του (τύπου Ρίνε, Βέλεθ) και πλέον διακοπάρει ανάλαφρος! 
Ποιο το μόνο που πράγμα που τον αγχώνει; Στο αγαπημένο 
του στέκι στην Κηφισιά μοιράζετα την ανησυχία για τους δύο 
γιους του και την επόμενη ομάδα τους. Ο πρεσβύτερος και 
πλέον οικογενειάρχης, Χρήστος από τον περασμένο Φλεβάρη 
που έλυσε την συνεργασία του με την Ασκολι παραμένει free, 
την ίδια στιγμή που ο Τάσος είναι στην transfer list της Ρεμς.  

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 
ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΏΣ ΣΤΉΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟ… ΔΟΚΙΜΉ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΟΥΤΣ;

quizTime
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ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ                   
Δεν πιστεύουν όσα βλέπουν από τον Ράφαελ Καμάτσο στο Ρύσιο. 
Ο Πορτογάλος εξτρέμ με το καλημέρα... κάνει παπάδες στις 
προπονήσεις των «κιτρινόμαυρων». Ο Μπούργος τον ήξερε γι’ αυτό 
και επέμενε στην απόκτηση του και προσπάθησε να τον «ψήσει» να 
έρθει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο λόγος που μιλούσε αρκετά μαζί του 
στο τηλέφωνο. Ο Καμάτσο ξεχώρισε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό 
και μάλιστα το όνομα του έγινε αντικείμενο συζήτησης και μεταξύ 
των ανθρώπων των Πειραιωτών. Ψαγμένη κίνηση από πλευράς Άρη, 
που την πιστώνεται ο Μπούργος. Μάγκας ο κόουτς. Και σε καλή τιμή 
το deal. 1.3 το συμβόλαιο του Καμάτσο, ούτε τα μισά δεν θα δώσει ο 
«Κάρυ». Για την ακρίβεια, ούτε το 1/3! 
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Μία ακόμη μεγάλη μεταγραφή ανακοινώνει ο Άρης, αφού ο Ζερ-
βίνιο έφτασε στη Θεσσαλονίκη και είναι με το στυλό στο χέρι. Το βά-
ρος τώρα πέφτει στον Μανού Γκαρσία. Ο Θόδωρος Καρυπίδης το έχει 
πάρει προσωπικά για να τον αγοράσει και να μην τον αποκτήσει απλώς 
με τη μορφή δανεισμού. Παρεμπιπτόντως, χθες ο ισχυρός άνδρας της 
ΠΑΕ παρέθεσε δείπνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τέλος, στη Νοβάρα 
θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπεναλουάν.

Αυτούς ήθελε, αυτούς πήρε ο Ματίας Αλμέιδα. Ονειρευόταν 
μία μεσαία γραμμή με τους Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς και Πινέδα. 
Όλοι τους ντύθηκαν στα «κιτρινόμαυρα». Ανακοινώθηκε χθες και 
ο Μεξικανός και πλέον σε πρώτο πλάνο περνά η απόκτηση στό-
περ. Εάν συνεχίσει να επιμένει η Μακάμπι Χάιφα πως θα δώ-
σει τον Μπόγκνταν Πλάνιτς μόνο με τη ρήτρα του (1,8 εκ. ευρώ), 
τότε η Ένωση θα στραφεί αλλού!

Την ώρα που οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προετοιμάζονται 
για το αυριανό φιλικό με τη Λεβερκούζεν, ο Παναθηναϊκός κοι-
τάει και το τι θα κάνει μεταγραφικά. Η φημολογία πως ο επόμε-
νος κλείνει, αυξάνεται διαρκώς. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια και 
για νέες αποχωρήσεις. Ήταν σημαντικό βήμα η φυγή του Μακέ-
ντα, αλλά υπάρχουν και άλλα «αγκάθια», όπως οι Αγιούμπ, Σα-
βιέρ, Καμπετσής και Διούδης.

Αίσια κατάληξη έχει η υπόθεση του Κάλεντ Νάρεϊ για τον 
ΠΑΟΚ. Χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γερμανός και θα προ-
σθέσει ποιότητα στα εξτρέμ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Ταυτόχρονα, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μάρκο Ρέντε της 
Χέρακλες όπως και του Σοτέλδο της Τίγκρες. Τέλος, στην πρό-
βα τζενεράλε πριν τη Λέφσκι Σόφιας οι «ασπρόμαυροι» επικρά-
τησαν με 4-0 σε φιλικό του Παναιτωλικού.

Ένα νέο όνομα προέκυψε για τον Ολυμπιακό από τους Βέλγους. Η 
αναζήτηση για εξτρέμ συνεχίζεται και ο Φράνσις Αμούζου της Άντερ-
λεχτ βρίσκεται στο «ερυθρόλευκο» στόχαστρο σύμφωνα με όσα ανα-
φέρουν τοπικά δημοσιεύματα. Επίσης, ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης δόθηκε 
δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα. Τέλος, εφόσον οι Πειραιώτες περάσουν 
την Μακάμπι Χάιφα, θα συναντήσουν στον τρίτο προκριματικό του Τσά-
μπιονς Λιγκ μία εκ των Απόλλωνα Λεμεσού, Λουντογκόρετς ή Σάμροκ 
Ρόβερς και Φερεντσβάρος ή Σλόβαν Μπρατισλάβας.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:00

ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-ΧΛΟΥΤΣΙΝ
OVER 3,5 2,00

Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές 
μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν 

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

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΗΠΑ MLS 02:30

ΜΟΝΤΡΕΑΛ-ΤΟΡΟΝΤΟ
OVER 2,75 1,72

Η Αμερική μας αποζημιώνει σταθερά και για αυτό θα την τιμήσουμε ξανά.
Το μεγάλο βήμα για τα πλέι οφ θέλει να κάνει το Μόντρεαλ και είναι το 

φαβορί κόντρα στο κακό φέτος Τορόντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ OVER

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30

ΟΥΝΙΤΣΟΦ-ΒΙΣΚΟΦ
OVER 3,5 1,80

Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να είναι έτοιμες 
με την πρώτη επίσημη σέντρα. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία 

σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 01:00
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ

1 -1,25 1,80
Αρχίζει να βρίσκει ρυθμό η Φλαμένγκο με την απόδοση της ομάδας να 

ανεβαίνει σταθερά. Στόχος είναι σίγουρα η πρώτη τετράδα και έχει έδαφος 
όμως να καλύψει ακόμα.

Την παραμονή έχει ως στόχο από την αρχή η Κοριτίμπα.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΗΠΑ MLS 04:00
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ

2 4,00
OVER 2,5 1,72

Στη μάχη για τα πλέι οφ οι Γκάλαξι με την ομάδα να μην πείθει και να 
παρουσιάζει αστάθεια. Στο Κολοράντο έχουν αποστολή σήμερα με τους Ράπιντ να 

βρίσκονται εκτός στόχων από νωρίς.

ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΗΠΑ MLS 02:30

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ
OVER 2,5 1,75

Σταθερά στη κορυφή βρίσκεται η ομάδα της Φιλαδέλφειας και αποτελεί από τα 
φαβορί για τον τίτλο. Για το τρίποντο θα παίξει σήμερα απέναντι στο Νιού Ίγκλαντ 

που δίνει μάχη για μια θέση στα πλέι οφ.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



  

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Αυξημένα είναι τα πριμ που θα δώσει η World Athletics 
στους 8 πρώτους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το συ-

νολικό χρηματικό ποσό που θα μοιραστεί είναι 
8.498.000 δολάρια. Για παράδειγμα ο νικητής θα 

πάρει από 70.000 δολάρια και όποιος σπά-
σει παγκόσμιο ρεκόρ επιπλέον μπόνους 

100.000 δολαρίων. 

Μόλις χθες έφθασε στο Γιουζίν ο Φέρντιναντ Ομανιάλα, κα-
θώς υπήρχε πρόβλημα έκδοσης της βίζας του. Ο Κενυά-
της πρωταθλητής Αφρικής στα 100μ. δεν είχε χρόνο 
για ξεκούραση, καθώς την Παρασκευή, 1η ημέ-
ρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έγιναν τα 
προκριματικά των 100μ.
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Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ακύρωσε τη συμμετοχή 
της από το σημερινό μίτινγκ του Νίνοβε στο Βέλ-

γιο, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμη. Πρόσφα-
τα ανάρρωσε από τον Covid-19. Θα τρέξει 

όμως δύο κούρσες στα 200μ. στα «Το-
φάλεια» στην Πάτρα στις 24 Ιουλίου.

Το Τόκιο πήρε το «χρίσμα» για την ανάληψη του Πα-
γκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025, όπως αποφά-
σισε το συμβούλιο της World Athletics που συνε-
δρίασε στο Γιουτζίν. Κέρδισε στη ψηφοφορία 
τις άλλες υποψήφιες που ήταν το Ναϊρό-
μπι, η Σιλέσια (Χορζόφ) και η Σιγκα-
πούρη. 



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ολοκληρώθηκαν και τυπικά πλέον οι διαδικασίες συγχώνευσης 
του Μικρασιατικού και του Εθνικού Αστέρα. Οι δύο ιστορικοί σύλλο-
γοι της Καισαριανής αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, 
με σκοπό τη δημιουργία μίας ισχυρής και κραταιάς ομάδας ικαν/
ής να θέσει υψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών. Η εδώ και καιρό 
φημολογούμενη συνένωση των δύο ομάδων είναι πλέον πραγ-
ματικότητα, με τον Δήμαρχο της Καισαριανής να κάνει γνωστό το 
γεγονός… Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Ο Δήμος Καισαριανής με 
χαρά ανακοινώνει την ένωση του «Εθνικού Αστέρα» με τον «Μι-

κρασιατικό». Η νέα ομάδα ονομάζεται “Μικρασιατικός Εθνικός 
Αστέρας” και “κουβαλάει” την ιστορία και των δυο ομάδων! Η 
έδρα της ομάδας θα είναι το Δημοτικό Στάδιο “Μιχάλης Κρητικό-
πουλος” και Πρόεδρος της ομάδας ο Ηλίας Μιχαηλίδης. Η ένω-
ση γίνεται σε μια εμβληματική στιγμή για την Καισαριανή και την 
Μικρασιάτικη ιστορία της πόλης, 100 χρόνια μετά την καταστροφή 
και σηματοδοτεί έναν ακόμα πυλώνα δημιουργίας των Μικρασια-
τών. Ο “Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας” θέτει, από την πρώτη 
ημέρα, υψηλούς στόχους προσφέροντας κίνητρο στους Καισα-
ριανιώτες φίλους του ποδοσφαίρου για να γυρίσουν στο γήπε-
δο και να καμαρώσουν την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους 
της. Ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος ενθάρρυ-
νε την ένωση πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι δυο ομάδες ενωμέ-
νες θα καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν. Ο Χρήστος Βοσκόπου-
λος, συνδράμοντας στη νέα προσπάθεια, πρόσφερε στην ομάδα 
τη γραφιστική υποστήριξη για τον σχεδιασμό του εμβλήματος 
και των στολών της ομάδας, μέσω του τμήματος επικοινωνίας 
του Δήμου. Η επίτευξη των στόχων του “Μικρασιατικού Εθνικού 
Αστέρα” θα δώσει ώθηση σε όλα τα σωματεία της πόλης, αφού 
η Καισαριανή θα μπει ξανά δυναμικά στον χάρτη του αθλητικού 
γίγνεσθαι της χώρας. Αποκλειστικός χορηγός της ομάδας είναι 
η εταιρεία “APRENTA”. H “APRENTA” είναι εταιρεία αντιπροσώ-
πευσης, εμπορίας και εκμίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων.»

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 
Την χάραξη του σχεδιασμού τους με φόντο την επόμενη ιδιαίτε-
ρα απαιτητική σεζόν συνεχίζουν απτόητοι στον ΠΑΣ Γαλάτσι. Οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου των βορείων προαστίων δεν σταματούν τις 
κινήσεις που άπτονται στην όσο το δυνατόν ποιοτικότερη σύνθε-
ση και διαμόρφωση ενός ισχυρού ρόστερ, που θα πληροί όλες 
τις προδιαγραφές να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο επερ-
χόμενο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, προχώρησαν σε μία πολύ σημαντική ανανέωση συνερ-
γασίας, αφού διατήρησαν στο έμψυχο δυναμικό τους, τον έμπει-
ρο μέσο Κώστα Βογατσά, που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστι-
κά στο νέο πρότζεκτ που θα επιχειρήσει να θέσει σε εφαρμογή 
ο νέος τεχνικός ηγέτης Γιάννης Μητρούσης. Ο ικανότατος ποδο-
σφαιριστής συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ομάδας, και 
έτσι θα συμβάλει και αυτός στην προσπάθεια δημιουργίας μιας 
ομάδας που θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πρωτα-
θλήματος.

ΕΙΣ ΣΑΡΚΑΝ ΜΙΑ… 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προπονητής  
ο Πολύζος  
Ο Χρήστος Πολύζος, είναι ο 
νέος προπονητής του Αστέ-
ρα Κερατσίου. Η διοίκηση του 
συλλόγου, στην πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με τον 
έμπειρο προπονητή, τα βρή-
κε σε όλα με αποτέλεσμα, το 
επόμενο βήμα είναι να γίνει 
ο σχεδιασμός της νέας χρο-
νιάς. Συνεργάτης του Πολύζου 
είναι ο Αλέξης Νικολόπουλος 
και εννοείται πως μαζί θα ση-
κώσουν το σταυρό της προε-
τοιμασίας. Μια προετοιμασία 
που θα ξεκινήσει στις 22 Αυ-
γούστου.

ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με ανακοίνωσή της η διοίκη-
ση του ΑΟ Πειραιά γνωστοποί-
ησε τα εξής: “Η οικογένεια 
του Α.Ο. Πειραιά εκφράζει 
θερμές ευχές για ταχεία και 
πλήρη ανάρρωση στον δια-
χρονικό αρχηγό της ομάδας 
μας Μίλτο Μανιάτη, ο οποίος 
υπεβλήθη σε άκρως επιτυχη-
μένη αναθεώρηση χιαστού. Η 
σκέψη μας τον συνοδεύει πά-
ντα και ανυπομονούμε να τον 
καμαρώσουμε ξανά σιδερέ-
νιο στα γήπεδα, αφού ο Μίλ-
τος είναι η ζώσα ιστορία του 
Α.Ο. Πειραιά, κόσμημα για το 
ποδόσφαιρο και ειδικότερα 
για τον ποδοσφαιρικό Πει-
ραιά”.

ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Η διοίκηση του Ερμή με ανα-
κοίνωσή της γνωστοποίησε 
τη λύση της συνεργασίας της 
με τον Άρη Τσαγδή. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση αναφέρει 
τα εξής: “Ανακοινώνουμε τη 
λύση της συνεργασίας μας με 
τον προπονητή Άρη Τσαγδή 
και τον συνεργάτη του Σταμά-
τη Μαντζουράνη. Αναγνωρίζο-
ντας την φιλότιμη προσπάθεια 
που κατέβαλαν, τους  ευχα-
ριστούμε για τη συνεργασία 
και τους ευχόμαστε υγεία και 
κάθε καλό για τη συνέχεια! 
Στα πρόσωπα τους γνωρίσα-
με, εκτός απο δύο καλούς συ-
νεργάτες και δύο πολύ καλά 
παιδιά”.

Στην δύσκολη απόφαση να κλείσει 
ένα πολύ μεγάλο όσο και σπουδαίο 
κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του δι-
αδρομής προχώρησε ο Ηλίας Γκέ-
κας. Ο πολυσύνθετος παίκτης, που 
υπήρξε και αρχηγός του Ιπποκράτη, 
μετά από συνάντηση που είχε με τη 
διοίκηση του συλλόγου των δυτικών 
συνοικιών, κρίθηκε σκόπιμο να λυ-
θεί η επιτυχημένη συνεργασία των 
δύο πλευρών, έπειτα από επτά δι-
αδοχικά χρόνια κοινής συμβίωσης. 
Κατόπιν τούτου, η διοίκηση του Ιππο-
κράτη ανακοίνωσε με κάθε επισημό-
τητα τη λύση της συνεργασία της με 
τον έμπειρο και πολύ ποιοτικό ποδο-
σφαιριστή Αναλυτικά η ανακοίνωση 
« Η ομάδα μας ανακοινώνει την λήξη 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
HLias Gekas. O Ηλίας ήταν για 7 συ-
νεχόμενα έτη ένας από τους πιο ση-
μαντικούς παίχτες της ομάδας καθώς 
και αρχηγός. Φόρεσε την φανέλα της 
ομάδας μας 111 φορές και πέτυχε 11 
γκολ. Ο δυναμισμός και το πάθος του 
Ηλία ήταν στοιχεία που πάντα ξεχώ-
ριζαν! Ηλία σε ευχαριστούμε!»

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμ-
βάνουν χώρα στη Δόξα Βύρωνα σ 
εό,τι αφορά το νευραλγικό κομμάτι 
που αφορά την ανάληψη της τεχνι-
κής ηγεσίας. Κι αυτό διότι ο Μαρί-
νος Βλαχογιάννης είναι και με κάθε 
επισημότητα πλέον ο νέος προπονη-
τής της Δόξας Βύρωνος, όπως ανα-
κοίνωσε η διοίκηση της φιλόδοξης 
ομάδας των ανατολικών προαστίων. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ομάδα 
μας ανακοινώνει την έναρξη της συ-
νεργασίας της με τον προπονητή Μα-
ρίνο Βλαχόγιαννη. Ο Μαρίνος ξεκι-
νά τη δεύτερη του θητεία στην Δόξα 
μας, καθώς ήταν βοηθός προπονητή 
στην ομάδα μας πριν από δύο χρόνια. 
Γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστά-
σεις είναι έτοιμος να βοηθήσει την 
Δόξα μας να επιστρέψει στον δρό-
μο των επιτυχιών..! Ευχόμαστε στον 
Μαρίνο καλή επιτυχία, με υγεία και 
πολλές επιτυχίες για τον αγαπημέ-
νο μας σύλλογο! »

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

Τέλος εποχής 
για τον Ηλία 
Γκίκα  

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Σπύρος Τρυφιάτης: «Χαίρομαι που 
επιστρέφω στην ΑΕ Χαλανδρίου» 
Τον μεταγραφικό της καλπασμό συνεχίζει ακάθεκτη η ΑΕ. 
Χαλανδρίου επιχειρώντα σαν ισχυροποιήσει το έμψυχο 
δυναμικό της σε όλες τις γραμμές της ενόψει της επερ-
χόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» μετά από 
συντονισμένες ενέργειες προχώρησνα στην απόκτηση του 
25χρονου μεσοεπιθετικού Σπύρου Τρυφιάτη Ο μεσοεπιθε-
τικός είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Χα-
λανδρίου (2015). Τα τελευταία χρόνια ήταν στην ομάδα του 
Παλληνιακού, & έχει αγωνιστεί επίσης σε Αλμερία (Κ18) 
, Χουμίγια , Χολαργό και Χαραυγιακό. Ο Σπύρος προχώ-
ρησε στην εξής δήλωση: «Xαίρομαι που επιστρέφω στην 
ομάδα.. H περσινή καλή πορεία και η ιστορία του Χαλαν-
δρίου δημιουργούν απαιτήσεις στις οποίες θα προσπαθή-
σω να ανταποκριθώ. Kαλή σεζόν με υγεία!» Ο Πρόεδρος 
και η διοίκηση της ΑΕ Χαλανδρίου σου εύχονται μια καλή 
& γεμάτη χρονιά με υγεία & πολλές επιτυχίες!!! Καλώς 
ήρθες στην οικογένειά μας!!!
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ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ




