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ΚΥΡΙΟΙ, 
ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΤΙ;  

Leader. Με τα όλα του. Ποδοσφαιρι-
κά την τελευταία διετία έχει αφήσει το 
στίγμα του (94 ματς/8 γκολ/5 ασίστ), 
αλλά και εντός αποδυτηρίων, αποτε-
λώντας τον οδηγό στο γαλλόφωνο (και 
δεν είναι μικρό) γκρουπ των παικτών 
του Ολυμπιακού. Ο ορισμός του πλέι 
μέικερ στο γήπεδο για τους συμπαί-
κτες του και του… προπονητή στο μυαλό 
του Πέδρο Μαρτίνς. Φέτος, μέχρι νεο-
τέρας, τα κόζια φαίνεται να αλλάζουν. 
Ο κόουτς του Ολυμπιακού αξιώνει με-
γαλύτερη ένταση/ενέργεια από το 6άρι 
του και στην τελευταία πρόβα τζενερά-
λε πριν το ματς με την Μακάμπι Χάιφα 
ο συνήθης μαέστρος, Γιαν Εμβιλά έμει-
νε στον πάγκο! Αντ’ αυτού χρησιμοποι-
ήθηκε το μηχανάκι ονόματι Κανέ. Επι-
λογή που δεν πέρασε απαρατήρητη από 
το dressing room του Ολυμπιακού μια 
και είχε επαναληφθεί και στο βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας. Απόφαση 
που σύμφωνα με μάρτυρες απορρέει 
από την καθημερινότητα στο Ρέντη. Εκεί 
που ο 32χρονος Γάλλος αμυντικός χαφ 
από την στιγμή που διέκρινε αμφισβήτη-
ση στο πρόσωπο του δεν βγάζει και την 
απαιτούμενη αντίδραση. Μάλιστα, πρό-
σφατα υπήρξε και ένα περιστατικό εν 
ώρα προπόνησης που έφερε τους δύο 
άνδρες ενώπιος ενωπίω όπου φυσικά 
και δόθηκε η λύση, ειρηνικά και όμορ-
φα. Είναι λογικό η πίεση της πρόκρισης 
να βγάζει ένταση και στην καθημερινό-
τητα του Ολυμπιακού. Είναι λογικό με 
τόσες και τόσες προσωπικότητες που 
υπάρχουν στο club να υφίσταται και η 
ανάλογο -καλώς εννοούμενη- δυσκο-
λία διαχείρισης. Είναι επίσης απορίας 
άξιον αν ο Πέδρο Μαρτίνς στον αγώ-
να της Τετάρτης θα αφήσει τον εδώ 
και δύο χρόνια μαέστρο του στον πά-
γκο…  Θα αποτελέσει τεράστιο ρίσκο. 
Θα το πάρει ο Πορτογάλος;

Παρασκήνια

➠





Ο ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 94 ΜΑΤΣ/8 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ 5 ΑΣΙΣΤ

Ο 32ΧΡΟΝΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΕ 26 
ΑΓΏΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

«ΚΛΕΙΔΏΝΕΙ»!                           
Δεν είναι ιδέα μας, αλλά αίσθηση 
που μοιράστηκε κατά τις θερι-
νές του εν Ελλάδι διακοπές. 
«Δεν πρόκειται να εκβιάσω 
την μεταγραφή…», η ατάκα 
του Τάσου Μπακασέτα στο 
στενό του περιβάλλον. Και 
γιατί να το κάνει; Ο άνθρω-
πος αναδείχθηκε πρωταθλητής 
Τουρκίας, θα συμμετέχει στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, έχει ένα συμβόλαιο με 8 κα-
τοστάρικα (καθαρές αποδοχές) συν τα απίθανα 
μπόνους (μόνο πέρυσι πήρε σχεδόν 400.000 
ευρώ) και φυσικά έχει το παρεάκι του Μα-
νώλη Σιώπη. Ακόμη και οι παπάδες που κά-
νει με την Τραμπζονσπόρ και την Εθνική Ελ-
λάδας βάσει κόστους μεταγρφαφής (σδ.σ.; 
πάνω από 8 «μύρια») λόγω ηλικίας (βαδίζει 
στα -άντα) δεν συγκινούν clubs από το Big 5 που αναζη-
τούν και ένα sell on… 

«ΒΑΓΙΑ» IS BACK!     

Μπορεί το αφεντικό να στράβωσε με τα 
καμώματα της φαμίλιας και την άρνηση 
για την υπογραφή του νέου συμβολαίου 
πριν δύο καλοκαίρια, αλλά ο χρόνος 
είναι ο καλύτερος γιατρός. Και στην 
περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη με 
τον Παναθηναϊκό ισχύει 101%. Το χα-
στούκι από την περιπέτεια της Ευρώπης 
ανήκει στο παρελθόν και βάσει πηγών 
μας ο «Βάγια» αποτελεί το Νο1 (απρό-
σμενο) κέρδος στην προετοιμασία των 
«πρασίνων». Φέρεται να ΄χει κερδί-
σει το trust του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε ση-
μείο που το development του αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης και στα αποδυ-
τήρια του Παναθηναϊκού. Πλέον, εκεί-
νο που χρίζει αναφοράς είναι η δια-
χείριση από το περιβάλλον του και η 

συνέπεια/συνέχεια από τον ίδιο.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΙΛΑ  
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ΜΕ ΝΎΧΙΑ ΚΑΙ ΔΌΝΤΙΑ!                                         
Ο Ματίας Αλμέιδα δεν τρελαίνεται με την ποδοσφαιρική του 
χάρη. Πόσο μάλλον από την στιγμή που «αγγίζει» τα 35! Εξ 
ου η εδώ και καιρό αξίωσή του για την απόκτηση των δύο 
κεντρικών αμυντικών. Πάντως, ολάκερος οργανισμός της 
ΑΕΚ κάνουν «μασάζ» στο μυαλό του Αργεντινού προπονητή 
για την σημασία του Γιώργου Τζαβέλλα εντός και εκτός 
γηπέδου. Το ματς της παραμονής του θα κριθεί στο 90’!  

ΕΚΕΙΝΌ, ΤΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ…                                                

Καλοκαίρι 2020. Η off load λίστα της Αντερλεχτ είχε μέσα το 
όνομα του Φράνσις Αμούζου. Του ταχύτατου winger, τέκνο 
των ακαδημιών της που έψαχνε μία πλατφόρμα για να 
«μεγαλώσει» ποδοσφαιρικά. Ο Γιώργος Σαμαράς δεν άργησε 
να πάρει χαμπάρι την ευκαιρία και έριξε άμεσα το τηλεφώνημα, 
αλλά η δουλειά «τσάκισε» στο οικονομικό. Δύο χρόνια μετά ο 
Γκανέζος εξτρέμ είναι στην short list του Ολυμπιακού.  

O Πέτρος Μπαγκαλιάνης όχι μόνο πήγε τελικά δανεικός σε 
ομάδα της Super League, όπως ήταν επιθυμία του Πέδρο 

Μαρτίνς, αλλά μπήκε και όρος 20 τουλάχιστον συμμετοχών 
(μίνιμουμ 45’) στον ΠΑΣ. Σώφρον για την ανάλογη αξιοποίησή του.   

Ανδρέας Σάμαρης! Σε καθημερινή βάση δουλεύει ατομικά 
στον Αγιο Κοσμά, αναμένοντας κλήση από club του 

εξωτερικού. Όσο δεν εμφανίζεται μνηστήρας, τόσο στον 
Παναιτωλικό ποντάρουν και στον παράγοντα οικογένεια για να 
γυρίσει στα πέριξ της ιδιαίτερης πατρίδας του.  




ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΌΛΑ…                                    
Ποιος θα το περίμενε! Και όμως… Πήγε τον περασμένο 
Μάρτιο στην Λαμία μαζί με τον Τζιανλούκα Φέστα και 
πλέον είναι ο απόλυτος άρχοντας στην Λαμία. Ο Γιώργος 
Κασναφέρης όχι μόνο «έψησε» το boss να διατηρήσει 
τον Ιταλό στον πάγκο, όχι μόνο πήρε το χώρο που άφησε 
το επί χρόνια δεξί χέρι του Πανουργιά Παπαϊωάννου, 
Σάκης Τσικνής, αλλά «τρέχει» στο 101% τον μεταγραφικό 
σχεδιασμό της Λαμίας.  

«ΜΑΎΡΌ» ΠΡΌΒΑΤΌ!                           
Αφότου πήγε στον Ολυμπιακό ΔΕΝ έχει στεριώσει. Πρόλαβε 
να κάτσει ένα εξάμηνο και that’sit! Εφεξής, έχει αλλάξει 5 
ομάδες, 4 τουλάχιστον εκπροσώπους και ακόμη και τώρα 
που κάνει προπόνηση με τους «κομμένους» συνεχίζει τα 
δικά του. Γκρίνια, άρνηση και φυσικά παράπονο γιατί ΔΕΝ 
του δόθηκε η ευκαιρία από τον Πέδρο Μαρτίνς. Ο Γιάννης 
Μασούρας συνεχίζει να αδικεί τον εαυτό του. Η Ζιλ Βισέντε 
έστειλε ένα request για χάρη του, αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη 
ενίσταται…  

«ΓΎΡΙΖΕΙ» ΤΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ…                  
Ραζβάν Λουτσέσκου. Στρατηγός. Απόλυτος στα «θέλω» του. 
Δύσκολα βάζει νερό στο «εγώ» του. Μόλις ο Ολιβέιρα άκουσε 
το «κρακ» στην μέση, ο Τσόλακ ήταν on the way για την 
Γκλασκώβη, εκείνος ΔΕΝ είχε καν στο μυαλό του, τον Γιώργο 
Κούτσια. Η περυσινή συνεργασία τους δεν έβγαλε χημεία και 
ο Ρουμάνος έβαλε την ταμπέλα ενός κακομαθημένου ταλέντου 
στον μικρό. Ολάκερος ο οργανισμός ΠΑΟΚ έπεσε πάνω του 
για να τον βγάλει από την θερινή ραστώνη των διακοπών 
στην Χαλκιδική και να τον εντάξει στην καθημερινότητα. Μία 
προπόνηση και γκολ με την Σταντάρ Λιέγης. Δύο ακόμη και δύο 
«παστέλια» με τον Παναιτωλικό. Το γκολ είναι στο αίμα του. 
Γεννημένος εν έτει 2004. Αξίζει τον κόπο, κόουτς…   

ΣΑΛΌΝΙΚΑ BY NIGHT                   
Στην Σαλόνικα φέτος και δη στην «κιτρινόμαυρη» πλευρά 
έχει γίνει επανάσταση. Το boss έχει προχωρήσει σε 
σύναξη αστέρων που ελπίζει ο ίδιος να ́ χει και τα ανάλογα 
αποτελέσματα στο γήπεδο. Ο Πρεμιερλιγκάτος σέντερ φορ, 
Γκρέι, ο απόλυτος σταρ, Ζερβινιό, το τάλαντο ονόματι Καμάτσο 
από την Σπόρτινγκ Λ. και ο βράχος Ντιόπ που έπαιρνε ένα 
μύριο στην Λιόν. Ο τελευταίος, όμως, δεν πρόλαβε να πατήσει 
το πόδι του στην συμπρωτεύουσα και ήδη έμαθε τα νυχτερινά 
κατατόπια. Το νου σου, Πάπε! Η πόλη «μιλάει»…   

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ Ό ΑΓΚΙΜΠΌΎ ΚΑΜΑΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΌΝΙΜΑ ΣΤΉΝ ΤΣΙΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΌΠΌΝΉΣΕΙΣ ΤΌΎ 
ΌΛΎΜΠΙΑΚΌΎ;

quizTime
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Στην Ιταλία έκαναν την γκάφα και έστειλαν τον Ζερβίνιο στον 
ΠΑΟΚ. Εκείνος που φυσικά τον ανακοίνωσε χθες ήταν ο Άρης. 
Διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Ιβοριανός. Το ενδιαφέρον πλέ-
ον στρέφεται στην υπόθεση του Μανού Γκαρσία. Εξ αρχής τονί-
στηκε πως δεν ήταν απλή. Ο παίκτης θέλει να  παίξει στους «κί-
τρινους», αλλά δεν είναι εύκολο να πειστεί η Σπόρτινγκ Χιχόν.

Άρεσε στο πρώτο της φιλικό η ΑΕΚ. Νίκησε με 2-0 την Γκενκ 
και ανεπίσημο ντεμπούτο έκαναν οι Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς και Πι-
νέδα. Είναι οι τρεις χαφ πάνω στους οποίους θα βασιστεί η με-
σαία γραμμή της Ένωσης την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, 
το θέμα του στόπερ είναι εκείνο που καίει και μετά τον πρώτο 
αγώνα με τον Ολυμπιακό θα φανεί αν θα αποκτηθεί ο Μπόγκνταν 
Πλάνιτς.

Μία γεύση από Μάγκνουσον αναμένεται να πάρουν σήμερα 
(18:00, CS1) οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τη Λε-
βερκούζεν. Ανεβαίνει ο Ισλανδός που χθες προπονήθηκε όταν 
οι υπόλοιποι είχαν ρεπό. Στην Κόστα Ρίκα συνεχίζουν να συν-
δέουν τον Κρίστοφερ Νούνιες της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό, 
αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά! Αλλού είναι στραμ-
μένο το «πράσινο» ενδιαφέρον.

Τετ α τετ είχαν οι Κάλεντ Νάρεϊ και Ζοσέ Μπότο στην προσπά-
θεια που γίνεται για να εγκλιματιστεί άμεσα ο πρώτος. Ο Γερμα-
νός συμμετείχε στην προετοιμασία της Φορτούνα Ντίσελντορφ 
και δεν έχει μείνει πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Γέ-
φερσον Σοτέλδο ο επόμενος μεταγραφικός στόχος των «ασπρό-
μαυρων». Οι επαφές συνεχίζονται αν και υπάρχει και εναλλα-
κτική για τη θέση των εξτρέμ.

Κάθε μέρα και ένα νέο όνομα! Κάπως έτσι έχουν τα πράγ-
ματα για τον Ολυμπιακό και τους εξτρέμ. Πιο πρόσφατο αυτό του 
Ντόντι Λουκεμπάκιο. Υπάρχει, πάντως, και άλλος παίκτης για 
εκεί, ένας παλιός γνώριμος. Ο λόγος για τον Γιαν Καραμό, τον 
24χρονο εξτρέμ της Πάρμα. Έχει συνδεθεί ξανά με τους «ερυ-
θρόλευκους» ο Γάλλος winger.



1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00

ΖΝΟΪΜΟ-ΚΒΙΤΟΝΙΤΣΕ
OVER 3,75 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.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΗΠΑ MLS 02:30

ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ-ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ
OVER 2,5 1,66

Σε φουλ δράση το πλουσιοπάροχο πρωτάθλημα του mls και φυσικά θα το 
τιμήσουμε.

Κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα σε Κολόμπους και Σινσινάτι με τις δύο 
ομάδες να δίνουν μάχη για μια θέση στα πλέι οφ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ 
ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00

ΟΠΑΒΑ-ΚΡΟΜΕΡΙΤΖ
OVER 3,5 1,80

Στις μικρές κατηγορίες της Τσεχιάς αγωνίζονται  αμφότερες και 
προετοιμάζονται για την πρώτη σέντρα.

Στα φιλικά συνηθίζουν να παίζουν ανοιχτά δίνοντας χρόνο σε όλους 
τους παίχτες.

ΤΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 00:00

ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ
2 1,90

Σταθερά στα ψηλά στρώματα η Μινέιρο με το όνειρο του τίτλου καλά να 
κρατεί.

Εκτός έδρας αποστολή έχει σήμερα και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της 
Μποταφόγκο των πολλών απουσιών.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΗΣ ΜΙΝΕΪΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΗΠΑ MLS 05:30

ΠΟΡΤΛΑΝΤ-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
OVER 2,5 1,66

Κρίσιμη αναμέτρηση με το Πόρτλαντ να υποδέχεται το Βανκούβερ.
Οι δύο ομάδες μάχονται για μια θέση στην επόμενη φάση με το σημερινό παιχνίδι 

να κρίνει πολλά.
Αμφότερες θα παραταχθούν επιθετικά με την έδρα να έχει το προβάδισμα.

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
ΗΠΑ MLS 00:00

ΗΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
OVER 2,5 1,75

Το μεγάλο ντέρμπι της Νέας Υόρκης κλέβει την παράσταση στην Αμερική.
Οι δύο ομάδες είναι από τα φαβορί για τον τίτλο, σήμερα θα ψάξουν το τρίποντο που 

θα τους φέρει στη κορυφή.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Κατερίνα Στεφανίδη τη Δευτέρα τα ξημερώματα στην Ελ-
λάδα θα διεκδικήσει το τρίτο της μετάλλιο σε Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα. Χρειάστηκε μία μόνο προσπά-
θεια, ένα έγκυρο άλμα στα 4,50μ. για να περάσει 

στον τελικό. Το 2017 στο Λονδίνο είχε πάρει 
το χρυσό και το 2019 στη Ντόχα το χάλκινο.

Η Άλισον Φίλιξ έγραψε ιστορία και στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν Κατέκτησε το χάλκινο με-
τάλλιο στη Μικτή σκυταλοδρομία 4x400μ. με τις 
ΗΠΑ. Έφθασε τα 19 μετάλλια (13 χρυσά, 3 
ασημένια και 3 χάλκινα) σε 10 συμμετο-
χές στη διοργάνωση!
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Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνώρισε μετά από 
110 χρόνια ως «νικητή» τον θρυλικό Αμερικα-

νό αθλητή Τζιμ Θορπ. Η ΔΟΕ θεωρούσε ως co-
champ τον πρωταθλητή που είχε κατακτήσει 

τα χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέ-
καθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

1912.

Η Κίμπερλι Γκαρσία Λεόν από το Περού ήταν η πρώ-
τη αθλήτρια που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο 
18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Κέρ-
δισε στα 20χλμ. βάδην και μάλιστα, χάρισε 
στην πατρίδα της το πρώτο χρυσό μετάλ-
λιο στην ιστορία της διοργάνωσης.



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αν μια μεταγραφή πρέπει να συζητηθεί έντονα αυτό το δι-
άστημα, μεσούσης της μεταγραφικής περιόδου, δεν μπο-
ρεί παρά να είναι αυτή του Θοδωρή Κουμπαρούλη και των 
Τραχώνων. Ένας πληθωρικός παίκτης, επιστρέφει σε ένα 
γνώριμο περιβάλλον, όπου η συνεργασία μεταξύ των δυο 
πλευρών, θεωρείται κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. 
Προσεκτική κίνηση και γεμάτη ουσία είναι αυτή, που πραγ-
ματοποίησαν οι μπλε των νοτίων προαστίων. Άλλωστε ο 
ίδιος ο Χρήστος Τσιουρής, που ανήκει σε εκείνους τους 

παράγοντες που γνωρίζει από ποδόσφαιρο, καθότι ο ίδιος 
υπήρξε ποδοσφαιριστής στο πρόσφατο παρελθόν, κάνει 
κινήσεις όχι εντυπωσιασμού, αλλά κινήσεις που θα βο-
ηθήσουν την ομάδα του, αλλά και θα υλοποιήσουν το ήδη 
υπάρχον πλάνο. Ο Κουμπαρούλης δεν χρειάζεται συστά-
σεις, είναι ένας παίκτης μια ολόκληρη ομάδα, όσο κι αν 
αυτό φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους. Πάντως η επιθυ-
μία του προέδρου των Τραχώνων, να φέρει στον Άλιμο και 
πάλι στον πρώην άσο του ΑΟ Βύρωνα, έγινε πραγματικότη-
τα. Και όταν ο Τσιουρής, θέλει κάτι, τότε το αποτέλεσμα εί-
ναι γνωστό… το αποκτά… Με Κουμπαρούλη στο νέο ρόστερ 
κι ένα άλλο επίσης πρόσωπο , χάρηκε ιδιαίτερα και αυτό 
δεν είναι άλλο από τον Αντώνη Τσιμπάκη. Θα έχει ένα πο-
λυεργαλείο, στα ήδη υπάρχσντα… «εργαλεία» του και φυ-
σικά λύσεις σε παραπάνω από μια θέσεις. Το νέο απόκτη-
μα των Τραχώνων πέρσι αγωνίζονταν στον ΑΟ Βύρωνα, ενώ 
έχει περάσει επίσης Τρίκαλα, Πανελευσινιακό, ΑΟΤ Αλί-
μου, Αχαρναϊκο, Πάμισο, Αγ. Παρασκευή, Αιγάλεω, Πανι-
ώνιο, Σούρμενα.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 
Την μεταγραφική της εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτη η Αγία 
Ελεούσα, δημιουργώντας όλες τις προοπτικές που θα της 
επιτρέψουν να διεκδικήσει μία πρωταγωνιστική πορεία στο 
επερχόμενο δύσκολο, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτά-
θλημα της Α’ Κατηγορίας. Έπειτα από συντονισμένες ενέρ-
γειες τους Διοίκηση; Του Γιώργου Μπίκου οι «κυανόλευ-
κοι» έκαναν το ... «κόλπο-γκρόσο» με την απόκτηση του 
Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Ο ικανότατος ακραίος μπακ-χαφ 
συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της ιστορικής ομάδας 
και αφού παρουσιάστηκε ταύτιση φιλοσοφίας οι δυο πλευ-
ρές συμφώνησαν προκειμένου να χαράξουν κοινή πορεία 
πλεύσης την επόμενη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
νέο απόκτημα της Αγίας Ελεούσας αγωνίστηκε στον Άγιαξ 
Ταύρου μετρώντας 52 συμμετοχές τα τελευταία τρία χρό-
νια πετυχαίνοντας και 4 γκολ. Μεταξύ άλλων έχει φορέ-
σει τη φανέλα της Δάφνης Παλαιού Φαλήρου. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση «Το ΔΣ της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα ανακοινώνει ότι 
ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Σωτηρόπουλος την ερχόμενη 
αγωνιστική περίοδο θα παίζει με την ομάδα μας στο πρω-
τάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Αθήνας. Στην φωτογρα-
φία με τον Πρόεδρο της ΑΠΕ Γιώργο Μπίκο.»

ΤΙΝΑΞΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΚΑ  
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΤΕΚΙΑ  
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κάποιοι 

στενοχωρήθηκαν 
ιδιαίτερα…  
Κάποιοι στενοχωρήθηκαν 
από τα όσα ανέφερε ο Δη-
μήτρης Πάπιος, στην πρό-
σφατη συνέντευξη που 
έδωσε στο Sportime.gr! Και 
ο λόγος είναι προφανής, 
αφού ο ηγέτης του Αστέ-
ρα Βάρης, είπε μόνον αλή-
θειες ! Αλλά αλήθειες που 
πονούν… Και όποιος γνωρί-
ζει τον Πάπιο, θα συμφωνή-
σουμε πως είναι από εκεί-
νους που ξεχωρίζουν για 
την αντικειμενικότητα, την 
ευθύτητα , την κρίση, αλλά 
και την αγωνιστική γνώση. 
Γι αυτό ακριβώς όσοι ανοί-
γουν το στόμα τους και θέ-
λουν να μιλήσουν για τον 
πρόεδρο των κυανών, θα 
πρέπει να προσέχουν τι 
ακριβώς συζητούν… * Όλα 
άλλαξαν στον Μικρασιατικό, 
που με τη συγχώνευση που 
έγινε με τον Αστέρα, ανοί-
γει νέα σελίδα στην ποδο-
σφαιρική ιστορία της Καισα-
ριανής! Παράλληλα εκείνο 
που συζητείται έντονα είναι 
πως η νέα ομάδα που έχει 
προκύψει, θα έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο! Πάντως ο 
Ηλίας Μιχαηλίδης, ήρεμος 
αλλά και… ωραίος, χαίρεται 
στη γωνιά, αυτό που βλέπει 
να ξεδιπλώνεται * Ο Άγγε-
λος Αβραμόπουλος, είναι ο 
νέος γυμναστής του Κεραυ-
νού Πετρούπολης. Σημαντι-
κή κίνηση έκανε η διοίκηση 
του συλλόγου, που θέλει να 
ανεβάσει τον προπονητικό 
πήχη πολύ ψηλά. Και βεβαί-
ως αυτή η κίνηση θα βοη-
θήσει σε μέγιστο βαθμό, την 
όλη αγωνιστική εικόνα του 
συλλόγου για τη νέα χρονιά. 
* Δεν θέλω να το κρύψω, 
όμως ο Χρυσόστομος Άγου-
ρος , είναι από τους δοκι-
μασμένους στο χώρο. Το ότι 
κάθε χρόνο φορά την προ-
πονητική φόρμα , κάτι λέει. 
Και ο Χρυσόστομος είναι 
από εκείνους που όλοι τον 
ψάχνουν…

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Μι-
κρασιατικού Εθνικού Αστέρα, γνωστο-
ποιεί την απόκτηση του Αλέξανδρου 
Αμπντέλ Ραχίμ. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση αναφέρει τα εξής: «Ο Μικρασια-
τικός Εθνικός Αστέρας βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
πρώτη του μεταγραφική για την αγωνι-
στική περίοδο 2022-2023. Ποδοσφαι-
ριστής της ομάδας μας για τη νέα αγω-
νιστική περίοδο θα είναι ο Αλέξανδρος 
Αμπντέλ Ραχίμ. Το νέο μεταγραφικό 
απόκτημα της ομάδας μας είναι 29 χρο-
νών και αγωνίζεται ως ακραίος επιθε-
τικός. Η παρουσία του στα εθνικά πρω-
ταθλήματα δείχνει την ποιότητα και την 
εμπειρία που διαθέτει ως ποδοσφαι-
ριστής, γεγονος που φανερώνει εμμέ-
σως πλην σαφώς και τους υψηλούς 
στόχους που έχουν τεθεί από την ομά-
δα μας για τη νέα περίοδο. Ο βιρτουό-
ζος άσος την προηγούμενη αγωνιστική 
σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα στον 
6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής με τη φανέ-
λα της Προοδευτικής, ενώ και τα προ-
ηγούμενα χρόνια το βιογραφικό του... 
έχει γράψει σημαντικές διακρίσεις. 
Την περίοδο 2020-2021 ήταν μέλος 
της Κηφισιάς που κατέκτησε το πρω-
τάθλημα στον 7ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 
έχοντας σημαντική συνεισφορά, ενώ, 
τις περασμένες σεζόν είχε πανηγυρί-
σει τους ίδιους τίτλους με τις φανέ-
λες των Ρόδου, Αιγάλεω και Αστέρα 
Βλαχιώτη. Μεταξύ άλλων το νέο με-
ταγραφικό μας απόκτημα έχει αγωνι-
στεί σε Αχαρναϊκό, Ολυμπιακό Βόλου, 
ΑΟ Γλυφάδας, Πανελευσινιακό, Σπάρ-
τη, Παναρκαδκό, Πέλοπα Κιάτου, ΑΣΦ 
Αλεξανδρειας, Σκεντρεμπέου και Παν-
σερραϊκό μετρώντας γεμάτες χρονιές. 
Όλα αυτά συνηγορούν πως πρόκειται 
για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή που 
ανεβάζει όχι απλά το επίπεδο της ομά-
δας μας αλλά και της κατηγορίας. Κα-
λωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Αμπντελ 
Ραχίμ και του ευχόμαστε καλή αγωνι-
στική σεζόν με υγεία».

Μικρασιατικός 
Εθνικός Αστέρας

ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Παρελθόν ο Ναούμ
Ο Ζήσης  Ναούμ, ήταν ο παίκτης, που πέρσι διακρί-
θηκε για έναν και μόνον λόγο. Πως μαζί με τους συ-
μπαίκτες του,έδωσε ότι καλύτερο είχε για το σύλλο-
γο. Είναι ένας παίκτης – βαρόμετρο  για κάθε ομάδα, 
τη φανέλα της οποίας όταν φορά,  αποδεδειγμένα  
αναγκάζει όλους να τον χειροκροτούν. Αυτός είναι 
και ο λόγος που ο πρώην  άσος του Κρυονερίου  την 
περίοδο των μεταγραφών δέχεται βροχή προτάσε-
ων. Κάτι που ισχύει και φέτος, μετά την απόφασή του 
να αποχωρήσει από το Κρυονέρι. Όσοι πιστοί λοιπόν 
προσέλθετε…

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ο Ηρακλής Ελευσίνας θα στερηθεί των αγωνιστικών 
υπηρεσιών του Στέλιου Κλαδά, κάτω από τα γκολποστ, 
ακριβώς γιατί ο τελευταίος, αποφάσισε να μην συνε-
χίσει την καριέρα του, στο σύλλογο της Ελευσίνας. Μά-
λιστα ο Κλαδάς, έχει κάποιες προτάσεις από ομάδες 
που θέλουν να τον εντάξουν στη δύναμή τους, καθότι 
γνωρίζουν ποιος είναι και σε ποιο βαθμό μπορεί να 
βοηθήσει. Πάντως ο ίδιος με δηλώσεις του στα ΜΜΕ 
ευχαρίστησε τόσο τη διοίκηση του Ηρακλή Ελευσί-
νας, όσο το προπονητικό τιμ και τους συμπαίκτες του. 
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Ο Κουμπαρούλης μαζί με τον Αστέρη Δημητριάδη




