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Αν μη τι άλλο η απόκτηση του Βίντα από την ΑΕΚ είναι επιτυχία. Στα 33 του, ο Κροάτης διεθνής στόπερ κουβαλά 
τόνους εμπειρίας και η Ένωση εκτός από το ταλέντο του αποκτά προσωπικότητα και εμπειρία στα δύσκολα. Ο 
Βίντα είχε την πρόταση της ΑΕΚ από την Παρασκευή και πάνω κάτω ήταν σύμφωνος. Αυτό που περίμενε ήταν 
μήπως έρθει κάτι που θα του άρεσε από ένα πιο γνωστό και προβεβλημένο πρωτάθλημα.
Προτάθηκε σε Σαμπντόρια, Μόντσα και Μαρσέιγ αλλά και οι τρεις ομάδες δεν έδειξαν ότι ασχολούνται ή ότι 
θα ασχοληθούν άμεσα με την περίπτωσή του. Τη μεγάλη πρόταση ο Βίντα την είχε από τη Σαουδική Αραβία, 
από την Αλ Ετιφάκ και οι πληροφορίες λένε για συμβόλαιο στα 2-2,5 εκατομμύρια τον χρόνο. Ο Κροάτης 
στόπερ, όμως, δεν ήθελε να φύγει από την Ευρώπη, ειδικά από την στιγμή που έρχεται Παγκόσμιο Κύπελλο 
και θέλει όσο τίποτα να είναι σε ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική του ομάδα. Η ΑΕΚ μπορεί να μην 
παίζει στην Ευρώπη αλλά τα παιχνίδια π.χ. με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Άρη γίνονται θέμα στα ξένα 
ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να ακούγεται ότι θετικό συμβαίνει. Έτσι η ΑΕΚ κατόρθωσε να πείσει τον Βίντα και την 
οικογένειά του, πως η Αθήνα είναι ο κατάλληλος προορισμός μετά την Κωνσταντινούπολη και την Μπεσίκτας 
που βρισκόταν πέρυσι.

Ο Ντόρον Λάιντνερ έρχεται να πλαισιώσει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. 
Αυτή είναι η 3η μεταγραφή φέτος του Ολυμπιακού στους πλάγιους μπακ. Κράτησε τον Μολδαβό που 
αποδείχτηκε χρήσιμος, σε ένα βαθμό κι από εκεί και πέρα τα άλλαξε όλα. Άβιλα, Βρσάλικο δεξιά 
και τώρα Λάιντνερ αριστερά. Ο Ισραηλινός είναι, ωστόσο, είναι το φαβορί για τη βασική ενδεκάδα 
μέσα στο χρόνο. Διότι, είναι ένας… εξτρέμ που παίζει μπακ. Ο Βρσάλικο (που δεν το συζητάμε πως θα 
παίζει σχεδόν πάντα) ένας… στόπερ (τρόπος του λέγειν) που παίζει τρομερά ως δεξιός μπακ. Πολλές 
φορές ο Κροάτης κλείνει σαν τρίτος κεντρικός αμυντικός, ακόμα περισσότερες ο Λάιντνερ ανεβαίνει 
και δίνει πλάτος στη γραμμή. Με άλλα λόγια, ο ένας θα συμπληρώσει τον άλλον. Και φυσικά ο Πέδρο 
Μαρτίνς έχει σε κάθε θέση των μπακ δύο διαφορετικούς παίκτες. Δύο επιθετικογενή μπακ (Λάιντνερ, 
Αβιλα), δύο πιο καλούς στα ανασταλτικά καθήκοντά τους (Βρσάλικο, Ρέαμπτσιουκ). Πληρέστατος ο 
Ολυμπιακός εκεί…

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ… 
ΒΡΣΑΛΙΚΟ
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Στην Πορτογαλία έγραψαν ξανά πως ο Αντράζ Σπόραρ, ο Σλοβένος επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι 
στα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν παίκτη που πριν δύο καλοκαίρια τα «λιοντάρια» είχαν δώσει 
ούτε λίγο ούτε πολύ 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρουν από την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο 28χρονος, τώρα, 
στράικερ δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και δόθηκε δανεικός σε Μπράγκα και Μίντλεσμπρο. 
Πέρυσι στην Τσάμπιονσιπ σε 35 ματς έκανε 8 γκολ αλλά επέστρεψε στη Λισαβόνα. Το γραφείο που τον 
εκπροσωπεί έχει πάρε δώσε με την Ελλάδα μια και στην ατζέντα του έχει τον Κούρτιτς αλλά και τον winger 
Βέρμπιτς της Ντιναμό Κιέβου που ακούγεται για Ελληνικές ομάδες. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει κάποια κίνηση 
για τον Σπόραρ αυτή θα είναι για δανεισμό και εκεί βλέπουμε τι θα πει η Σπόρτινγκ. Αλλά μια υποσημείωση: το 
συμβόλαιό του μόνο μικρό δεν είναι, μια και αμείβεται με πάνω από 900.000 ευρώ τον χρόνο.

Μετά τη μεταγραφή του Μανού Γκαρθία, ο Καρυπίδης το έχει βάλει σκοπό να κάνει ακόμα δύο. Και όπως 
λέγεται στη Θεσσαλονίκη και οι δύο με παίκτες που είναι γνωστοί και μη εξαιρετέοι. Έναν στόπερ και έναν 
επιθετικό θέλει να φέρει ο boss στον Άρη. Ο κεντρικός αμυντικός είναι προτεραιότητα μια και μπορεί οι 
Μπράμπετς, Φαμπιάνο να είναι δίδυμο που η ομάδα είναι σε θέση να στηριχθεί πάνω τους αλλά με αυτούς 
μόνο η σεζόν δεν βγαίνει. Έτσι ο Καρυπίδης θέλει να φέρει στόπερ που να έχει παραστάσεις και να είναι 
σε θέση να μπει άμεσα στην 11άδα αν και εφόσον χρειαστεί. Για τον Μινγκέθα της Μπαρτσελόνα τα έχετε 
διαβάσει από το Sportime, πως τώρα που μιλάμε δεν έχει στο μυαλό του την Ελλάδα και θέλει είτε να μείνει 
στην Ισπανία είτε να πάει σε άλλο τοπ πρωτάθλημα. Αλλά τέτοιου στυλ παίκτη ψάχνει ο Καρυπίδης να ξέρετε. 

ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΑΡ

ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑ
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 Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Μανού Γκαρθία, ο 
οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος που θα παίξει στο κλαμπ. Μετά τη με-
γάλη μεταγραφή, που ο Άρης έδωσε κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ 
και τον υπέγραψε για 4 χρόνια, σήμερα (21:00, NSPrime) τσεκάρει 
το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa Conference League. Το 
5-1 επί της Γκόμελ στο πρώτο ματς δεν αφήνει περιθώρια για κάτι 
δυσάρεστο και στον Άρη σκέφτονται τον επόμενο γύρο και τη Μακά-
μπι Τελ Αβίβ.

 Η μεταγραφή του Βίντα είναι φυσικά το θέμα συζήτησης στην ΑΕΚ, 
με την Ένωση να δίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Κροάτη στόπερ, 
ο οποίος θα πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 2 χρόνια deal. 
Συν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους συνολικά. Το σημερινό 
ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Χάιφα θα κρίνει και την υπόθεση 
Πλάνιτς. Αν η ομάδα από το Ισραήλ αποκλειστεί, η ΑΕΚ είναι πολύ πι-
θανό να επανέλθει και με τους δικούς της όρους. Σήμερα φιλικό με 
την Ουτρέχτη στην Ολλανδία (17:00, CS2).

 Στον Παναθηναϊκό μετρούν αντίστροφα για τις αναμετρήσεις 
με τη Σλάβια Πράγας, αλλά το ανησυχητικό είναι πως μεταγραφι-
κά δε φαίνεται κάτι προχωρημένο. Η απόκτηση εξτρέμ, επιθετικού 
αλλά και χαφ φυσικά θα πρέπει να είναι άμεση αλλά ο Γιοβάνο-
βιτς ακόμα τσεκάρει περιπτώσεις. Πάντως, το θέμα είναι πως ακό-
μα και αν αποκτηθεί τώρα παίκτης, είναι δύσκολο να ενισχύσει το 
σύνολο για τα ματς με τους Τσέχους. 

 Με τον Νάρεϊ στην κορυφή της επίθεσης δεν αποκλείεται να πα-
ρατάξει ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ αύριο στον επαναληπτικό με τη Λέφ-
σκι Σόφιας. Ματς που θα κρίνει πολλά για την αγωνιστική ηρεμία αλλά 
και τον σχεδιασμό του κλαμπ. Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε και τον Βι-
εϊρίνια να βγάζει την προπόνηση, κάτι που σημαίνει πως είναι πιθα-
νό ο κάπτεν ακόμα και να ξεκινήσει το ματς. Ή ο Λύρατζης δεξιά στην 
άμυνα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε χθες τον Ιν-Μπέομ και θα κάνει το ίδιο 
σήμερα με τον αριστερό μπακ από το Ισραήλ, Λάιντνερ. Παρόλα αυτά, 
καλές οι μεταγραφές αλλά το ζήτημα είναι ο επαναληπτικός σήμερα 
με τη Μακάμπι Χάιφα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ (22:00, 
CS1). Το 1-1 στη Χάιφα δε δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό αλλά θα 
έχει στο πλευρό του τον κόσμο του που παρά τη ζέστη και τις άδειες 
αναμένεται να γεμίσει το Καραϊσκάκη.



1
CHAMPIONS LEAGUE 20:00

ΖΥΡΙΧΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ
OVER 2,5 2,00

Σε ένα τρελό ματς στο Αζερμπαιτζάν η Καραμπάγκ επικράτησε 
με 3-2 και τα πάντα για την πρόκριση είναι πλέον ανοιχτά.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο οι Ελβετοί θα επιδιώξουν να βρούνε 
ένα γρήγορο γκολ που θα τους δώσει ώθηση για την πρόκριση.

ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΑΝΑΜΕΝΏ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΏΝ 18:00

ΚΟΛΙΝ-ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β’
OVER 3,25 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.
Κάτι ανάλογο περιμένω και σήμερα με τα γκολ παίρνουν σημείο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΤΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
CHAMPIONS LEAGUE ΘΑ ΜΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
CHAMPIONS LEAGUE 20:00

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
1 1,80

Σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες η Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ματς αλλά 
παραμένει το φαβορί για την πρόκριση.

Οι ταλαιπωρημένοι Ουκρανοί δεν έχουν να χάσουν κάτι και αν βρούνε 
την ευκαιρία θα κάνουν την ζημιά.

ΑΝΏΤΕΡΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 21:30
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

2 DNB 1,66
OVER 2,5 2,00

Οι Ούγγροι υποτίμησαν την Σλόβαν και το πλήρωσαν ακριβά.
Το 2-1 καθιστά τους Σλοβάκους φαβορί αλλά η Φερεντσβάρος δεν θα τα 

παρατήσει εύκολα. Ένα ματς σαν αυτό της Σλοβακίας περιμένω με πολλά γκολ.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΥΓΓΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΜΑΛΜΕ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

ΑΣΟ ΗΜΙΧ. 1,70
Κακή στο πρώτο παιχνίδι η Μάλμε ηττήθηκε δίκαια  

με 1-0 και έμπλεξε όσων αφορά την πρόκριση. Οι Σουηδοί πάντως υπερέχουν σε 
ποιότητα και αναμένεται να επιτεθούν απο το πρώτο λεπτό.

ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΝΏΡΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ
1 -0,75 1,87

ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 10’ 1,72
Με ένα τυχερό γκολ στο τελευταίο λεπτό η Μακάμπι έφερε τη σειρά στα ίσα.

Ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί ειδικά μέσα στη καυτή του έδρα.
Κομβικό το ματς για τους ερυθρόλευκους που δεν θέλουν να χάσουν το μεγάλο 

στόχο της χρονιάς.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το προπονητικό ταξίδι του Θοδωρή Ντέμου, στους Φιλά-
θλους Πειραιά θα συνεχιστεί. Η διοίκηση του συλλόγου 
και ο ικανός προπονητής, έδωσαν τα χέρια και αποδέ-
χθηκαν πως η χρονιά που πέρασε ήταν ουσιαστική και 
για τις δυο πλευρές, με συνέπεια ο πάγκος να μην αλ-
λάξει χέρια και νοοτροπία. Σχετική είναι και η ανακοί-
νωση του συλλόγου που αναφέρει τα εξής:  «Είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέω-
ση της συνεργασίας μας για 7η χρονιά με τον φίλο και 

επιτυχημένο προπονητή μας Θοδωρή Ντέμο. Τον ευχα-
ριστούμε για την μεγάλη του προσφορά στον ιστορικό 
μας σύλλογο . Με τον Θοδωρή συμπορεύουμε μαζί χρό-
νια τώρα και στις φουρτούνες αλλά και στις μπουνά-
τσες εκείνος είναι ο καπετάνιος μας και μας έχει οδη-
γήσει στα ωραιότερα ταξίδια και μαζί θα συνεχίσουμε 
να ταξιδεύουμε παρέα. Οι Φίλαθλοι ήταν και είναι για 
όλους η οικογένεια μας και πλέον ο Αργοναύτης και οι 
Φίλαθλοι θα είναι η ακόμη μεγαλύτερη μας οικογένεια 
για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».

ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ

Ο Μυτακίδης τα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του ΑΣ Πο-
ντίων,με συνέπεια να υπογραφεί και το σχετικό δελτίο, 
όπου ενώνει  ποδοσφαιρικά τις δυο πλευρές. Σχετική 
είναι και η ανακοίνωση του συλλόγου που αναφέρει τα 
εξής:  «Τον 19χρονο ταλαντούχο σέντερ φορ Μυτακίδη 
Κοσμά από τον Αία Ταύρου εντάξαμε στο δυναμικό μας. 
Ο Κοσμάς ανδρώθηκε στις Κ17 και Κ19 του Πανιωνίου 
και της Καλλιθέας πριν αγωνιστεί στην ομάδα του Ταύ-
ρου. Πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρει-
άζονται για τον σύλλογο μας και αποτελεί προσωπική 
επιλογή του προπονητή κου Γκρέκου. Η ποντιακή γραμ-
μή κρούσης αναμένεται να είναι φέτος πολύ ισχυρή!».

ΧΑΡΑΥΓΗ

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Χαραυγής, γνωστοποι-
εί την ένταξη στο σύλλογο του πορτιέρο Χρήστου Κρασ-
σά. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:  «Η ομάδα 
μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη συνεργασίας με τον Κρασσα Χρήστο. Ο 27χρο-
νος γκολκίπερ θα υπερασπίζεται τα τέρματα της ομάδας 
μας Α Ε Χαραυγή Αστέρα. προηγούμενες ομάδες Χαλ-
κηδόνα , Μαύρος Αετός Ολυμπιάδα, Μοσχάτο,Αστυπά-
λαια Κορυδαλλού , Κύπρος Κορυδαλλού , Φαληρικός , 
ΑΕ Νέο Φάληρο. Του ευχόμαστε να έχει υγεία και κάθε 
επιτυχία. Καλώς ήρθες Χρήστο!!».

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Ο ΝΤΕΜΟΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΥΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Διπλή επιστροφή 
για Κορλιέ και 
Χρυσανθακόπουλο 

Την μεταγραφική του 

εξόρμηση συνεχίζει 

απτόητος ο Άτταλος. Οι 

ιθύνοντες του φιλόδοξου 

σωματείου της Νέας Φι-

λαδέλφειας προχώρησαν 

σε δύο ακόμη σημαντι-

κές προσθήκες ενισχύο-

ντας σε σημαντικό βαθμό 

το έμψυχο υλικό του ενό-

ψει του επερχόμενου δύ-

σκολου πρωταθλήματος 

της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, 

στον Άτταλο εντάσσονται 

δυο ποδοσφαιριστές που 

κατά το παρελθόν έχουν 

προσφέρει τις υπηρεσίες 

τους στην ομάδα. Ο λόγος 

για τον 23χρονο αμυντι-

κό, Δημήτρη Κορλιέ που 

άνηκε στην ΑΕ Μεταμόρ-

φωσης και τον 30χρονο 

μεσοεπιθετικό, Ηλία Χρυ-

σανθακόπουλο που προ-

έρχεται από το Γαλάτσι. 

Αναλυτικά η ανακοίνω-

ση: «Ο Άτταλος Νέας Φι-

λαδέλφειας ανακοινώνει 

την επιστροφή στην ομά-

δα, των δικών της παι-

διών, Ηλία Χρυσανθα-

κόπουλου και Δημήτρη 

Κορλιέ. Τόσο ο 30χρο-

νος ικανότατος μεσοεπι-

θετικός (Χρυσαναθακό-

πουλος) που αγωνίστηκε 

πέρυσι στον ΠΑΣ Γαλά-

τσι, όσο και ο εξαιρετι-

κός 23χρονος αμυντικός 

(Κορλιές) που αγωνίστη-

κε πέρυσι στην Μεταμόρ-

φωση, ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα του Άτταλου 

και αναμένεται να βοη-

θήσουν τα μέγιστα στην 

προσπάθεια της ομά-

δας στο νέο πρωτάθλη-

μα. Η Διοίκηση του συλ-

λόγου καλωσορίζει την 

επιστροφή του Ηλία και 

του Δημήτρη στην οικογέ-

νεια τους και τους εύχε-

ται υγεία και καλή ποδο-

σφαιρική σεζόν!!».

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα 
τα μέτωπα συνεχίζει ακάθεκτη η Αλσού-
πολη, ευελπιστώντας στη δημιουργία 
ενός ισχυρού κορμού, ικανού να διεκ-
δικήσει με αξιώσεις μία πρωταγωνιστι-
κή πορεία στα γήπεδα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ την προσεχή αγωνιστική σεζόν. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, σε μια πολύ 
σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώ-
ρησαν οι «πράσινοι», αφού ανακοίνω-
σαν με κάθε επισημότητα την ένταξη του 
Γιώργου Περουτσέα. Ο ικανότατος φορ 
τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστη-
κε στον Τριφυλλιακό, έχοντας καθορι-
στική συμβολή στην άνοδο της ομάδας 
στην Β’ ΕΠΣΑ έχοντας πετύχει 18 γκολ. 
Έχει αγωνιστεί επίσης σε Ιλίσια 2004, 
Βριλήσσια, ΠΟΨ και Ατρόμητο Χαλαν-
δρίου. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι πληροί τις απαραίτη-
τες προδιαγραφές, ώστε να ηγηθεί στο 
εγχείρημα της νέας του ομάδας και να 
αποτελέσει μία πολύ σημαντική μονά-
δα για τον προπονητή Γιώργο Λαζάρου.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στα Με-
λίσσια να χαράσσουν τα πλάνα τους με 
φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητι-
κή σεζόν. Τα άτομα όπου ηγούνται των 
τυχών του φιλόδοξου σωματείου των 
βορείων προαστίων δεν σταματούν να 
οργανώνουν το οικοδόμημα πάνω στο 
οποίο θα επενδύσουν τους κόπους και 
τις θυσίες μιας ολόκληρης χρονιάς. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα νέο μαζικό 
«χτύπημα» πραγματοποίησε η διοίκηση 
των Μελισσίων, επιτυγχάνοντας συμ-
φωνία με τέσσερις ποδοσφαιριστές για 
παραμονή τους στην ομάδα και τη νέα 
σεζόν. Συγκεκριμένα, υπό την τεχνική 
καθοδήγηση του Αλέξη Μαντζούνη θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται ο 37χρο-
νος κεντρικός αμυντικός Τόνι Χοτζάι, ο 
24χρονος ακραίος επιθετικός Ανδρέας 
Παπαχρήστος, ο 22χρονος ακραίος επι-
θετικός Γιάννης Κοτσοβός και ο 22χρο-
νος ακραίος αμυντικός Δημήτρης Μα-
ράνος, τέσσερις ποδοσφαιριστές που 
αποτέλεσαν βασικά στελέχη στην εξαι-
ρετική πορεία της περσινής σεζόν στο 
πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ.

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ  
Πρόσθεσε ποιότητα 
με Περουτσέα 

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Σε συμφωνία με 
τερματοφύλακα, αμυντικό 
χαφ και επιθετικό  
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην Κοψαχείλα με φόντο την 
επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτομα όπου ηγούνται 
των τυχών του φιλόδοξου συλλόγου των νοτίων προαστίων 
είναι σε διαρκείς συζητήσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές 
που είναι στο στόχαστρο των «κιτρινόμαυρων». Κι όλα αυτά 
σε μία χρονική περίοδο όπου το συμπέρασμα που προκύπτει, 
θέλει την Κοψαχείλα να παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποι-
ημένη σε πρόσωπα συγκριτικά με την ομάδα των τελευταίων 
τεσσάρων – πέντε ετών. Με βάση τα όσα προκύπτουν από το 
ρεπορτάζ, οι «κιτρινόμαυροι» φέρονται να έχουν συμφωνή-
σει μ’ ένα τερματοφύλακα, έναν αμυντικό μέσο αι ένα κλασικό 
φορ. Μάλιστα, αυτό που απομένει για την επικύρωση των με-
ταγραφών, είναι να διευθετηθούν κάποια ζητήματα που αφο-
ρούν τις ελευθέρες των παικτών. Την ίδια στιγμή υπάρχουν 
στον ορίζοντα ακόμη δύο – τρεις «προχωρημένες] υποθέ-
σεις παικτών που απασχολούν την ομάδα. Η αίσθηση που έχει 
καλλιεργηθεί, θέλει τους «κιτρινόμαυρους» μέσα στη εβδο-
μάδα που έρχεται να προβαίνουν σε ανακοινώσεις. Η έναρ-
ξη της θερινής προετοιμασίας ‘έχει οριστεί για τις 17 Αυγού-
στου υπό τις οδηγίες του Αντώνη Κουφογιαννάκη
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ΑΤΤΑΛΟΣ

Ο Θοδωρής Ντέμος



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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΑ  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Η ΑΕΚ ΠΕΙΘΕΙ

Εκτός από την αγωνιστική κατρακύλα της ΑΕΚ την τελευταία 2ετία-3ετία, κάτι που ήταν με γυμνό μάτι φανερό, 
ήταν η έλλειψη προσωπικοτήτων στην ομάδα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους ανταγωνιστές της 

αλλά εκτός από αυτό ήταν και soft.

Δεν είχε τσαμπουκά, όχι για να προκαλεί καυγάδες μέσα στο γήπεδο αλλά για να μπορεί να αντιδράσει όταν 
π.χ. έμενε πίσω στο σκορ. Ήταν μια ομάδα που σα να μη συνέβαινε τίποτα όταν στράβωνε η κατάσταση.

Είναι φανερό πως εκτός από την αγωνιστική ανάταση, βελτίωση, στόχος του Δημήτρη Μελισσανίδη είναι 
η ΑΕΚ να αποκτήσει και ταυτότητα. Να μην μπορεί να την καταβάλλει κανείς. Η προσθήκη του Αλμέιδα στον 

πάγκο ήταν ένα πρώτο βήμα.

Οι μεταγραφές των Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Πινέδα πρόσθεσαν παίκτες που είναι γνωστοί. Κανείς δεν υπογράφει 
συμβόλαιο με την επιτυχία, όλοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν ομάδα αλλά τουλάχιστον δεν είναι στοιχήματα. 

Έπαιζαν, ο ένας στον Παναθηναϊκό, ο άλλος στην Πριμέρα με την Καντίθ και ο Πινέδα ήταν στη Θέλτα.

Σε όλο αυτό το παζλ έρχεται να προστεθεί ο Βίντα. Δεν είναι μικρός αλλά τα 33 για έναν στόπερ είναι μια 
χαρά ηλικία. Θέλει χρόνο μια και δεν έχει κάνει προετοιμασία αλλά έχει την εμπειρία, το βιογραφικό και 

τα ένσημα για να νιώσει έτοιμος σύντομα.

Λεφτά στην καριέρα του έχει βγάλει πολλά, είναι φανερό πως ήθελε ένα υγιές περιβάλλον για τον ίδιο 
και την οικογένεια του. Και ένα κλαμπ που να έχει στόχους για τίτλους. Ο Βίντα έρχεται για να φωνάζει η 

άμυνα της ΑΕΚ πως κανείς δε θα περνά.


